
MOCIÓ QUE PRESENTA LA CUP DELTEBRE PER INSTAL·LAR CARTELLERESAL
LLARG DEL NUCLI URBÀ PER A AFAVORIR LA DIFUSIÓ DEL TEIXIT ASSOCIATIU
DE DELTEBRE

Deltebre, 30 de juny de 2016

Deltebre és un municipi que no disposa de cartelleres per a les entitats, associacions, 
col·lectius, organitzacions i partits polítics per tal de realitzar la difusió dels seus actes i
comunicacions destinades a tota la població. 

Aquesta mancança s'evidencia, especialment, durant el període electoral cosa que 
provoca una enganxada de cartells en àmbits públics i/o privats que embruten la imatge
del poble. Durant la resta de l’any, aquesta mancança s’accentua per a la resta d’entitats,
col·lectius o partits que no disposen d’espais públics per enganxar cartells. A més, 
aquests cartells es mantenen durant mesos perquè estan fora dels plafons habilitats i 
no es retiren.

Considerem que és necessari que un municipi com Deltebre disposi de cartelleres al 
llarg del seu nucli urbà on el teixit associatiu pugui realitzar una difusió ordenada de les 
seves comunicacions. Cal que aquestes cartelleres tinguin un format funcional i 
econòmic.

Per això, sol·licitem la col·locació homogènia de cartelleres fixes arreu del nucli urbà de 
Deltebre i Riumar per a promocionar les activitats del propi ajuntament, institut, escoles,
entitats, organitzacions, particulars etc. La utilització d’aquestes no ha de ser per a usos 
d’empreses privades. A més a més, amb aquesta mesura evitarem que tercers 
enganxen cartells en espais no adients dels nuclis del municipi.

És per això que el grup municipal de la CUP proposa al ple de l’Ajuntament de Deltebre 
els següents ACORDS:

PRIMER:
– La col·locació homogènia de cartelleres fixes arreu del nucli urbà de Deltebre i Riumar
per a promocionar les activitats del propi ajuntament, institut, escoles, entitats, 
organitzacions, particulars, etc. La utilització d’aquestes no ha de ser per a usos 
d’empreses privades. A més a més, amb aquesta mesura evitarem que tercers 
enganxen cartells en espais no adients del municipi.

SEGON:
– El disseny i format d'aquestes cartelleres ha de ser econòmic i funcional per permetre 
la correcta enganxada i fixació de cartells i comunicacions diverses.

TERCER:
– En campanya electoral s'haurà de fer un repartiment equitatiu de les cartelleres entre 
els partits polítics.

QUART:
– La col·locació de les cartelleres es durà a terme com a màxim en els 6 mesos 
posteriors a la data d'aprovació de la present moció.
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