
 

 

 

 
MOCIÓ D'ERC-MD PER TAL QUE EL MUNICIPI DE DELTEBRE S'ADHEREIXI 
A LA CAMPANYA "CATALUNYA CLEAN UP CHALLENGE" 
 
Qui subscriu, el grup municipal d’ERC-Més Deltebre, en ús de les facultats que 
la legislació vigent li concedeix, al Ple de la Corporació eleva la següent 
INFORMACIÓ: 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Catalunya Clean Up Challenge és una acció mediambiental a Catalunya, per 
conscienciar la ciutadania de la immensa quantitat de residus així com la 
prevenció dels mateixos, fomentar accions sostenibles per reduir els residus, fer 
públiques les tasques dutes a terme per diversos actors mitjançant exemples 
concrets de reducció de residus i fer canviar el comportament quotidià de la 
ciutadania. Per aquesta iniciativa s’utilitza Litteratti, una aplicació de telefonia 
mòbil que permet geolocalitzar els residus, fotografiar-los i carregar-los a una 
base de dades facilitant el seu anàlisis per a cercar solucions. Vist que aquestes 
actuacions tenen per finalitat contribuir a la millora del medi ambient i 
conscienciar a les persones de la necessitat de mantenir net el nostre planeta 
mitjançant diferents actuacions de neteja en llocs determinats i la realització d’un 
recull de fotografies amb espais amb brutícia per tal de fer una millor 
conscienciació sobre aquest problema. L’ajuntament de Deltebre, considera 
aquesta iniciativa molt interessant i creu adequat donar-li suport i adherir-se a la 
mateixa. 
 
Per aquests motius, el grup municipal d’ERC-MD proposa al ple de l’Ajuntament 
de Deltebre dels següents ACORDS: 
 
1r.. L’adhesió de l’Ajuntament de Deltebre a la campanya “Catalunya Clean Up 
Challenge” 
 
2n.- Autoritzar la utilització del logo de l’ajuntament de Deltebre per als cartells 
promocionals de les diferents actuacions de la campanya, sempre amb el vist i 
plau previ per escrit de l’Ajuntament. 
 
3r.- Proposar a la regidoria de Polítiques Ambientals, l’organització d’alguna 
actuació de neteja en el marc d’aquesta campanya. 
 
4t.- Trametre aquest acord a la regidoria de Polítiques Ambientals de 
l’ajuntament de Deltebre 
 
No obstant això, el Ple acordarà el que sigui oportú. 
 



 

 

Deltebre, març de 2021.- Joan Alginet Aliau.- Portaveu del grup municipal 
d’Esquerra Republicana de Catalunya-Més Deltebre a l’ajuntament de Deltebre.” 
 
 


