
per a aquesta legislatura.  

S’ha fixat obrir l’Ajuntament a 

la població, que la gent sàpiga 

què es fa amb els seus di-

ners, fomentar la participació 

ciutadana real, treballar per 

una transparència total i llui-

tar contra les injustícies al 

costat dels moviments soci-

als, per evitar que es tornen a 

produir casos d’aprofitaments 

del càrrec  públic per a bene-

ficis personals. 

A les passades eleccions 

municipals del 24 de maig, 

la CUP de Deltebre va obte-

nir 502 vots, cosa que va 

suposar l’entrada, per pri-

mer cop, d’una regidora a 

l’Ajuntament. 

En el primer Ple de presa 

de posició, la CUP Deltebre 

va deixar clar que “diem el 

que pensem i fem el que 

diem”. Considerem que 

paraules com transparèn-

cia, responsabilitat o justí-

cia social han estat perver-

tides. Per a nosaltres la 

transparència ha de co-

mençar dins de cada partit 

polític i per aquest motiu 

els vam animar a fer públi-

ques les seues despeses de 

campanya, però cap partit  

no ho va fer. 

En el discurs inicial, la CUP 

Deltebre va explicar quins 

serien els seus objectius 

Ens podeu trobar a:Ens podeu trobar a:Ens podeu trobar a:Ens podeu trobar a:    
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Recull de la feina feta 
durant el primer any 
de la CUP Deltebre a 
l’Ajuntament 



La CUP Deltebre ha 

dut a terme 

diferents accions 

per promoure i 

potenciar la 

participació que 

creiem important 

perquè  la població 

prenga partit en 

totes aquelles 

coses que l’afecten. 

Treballem per apropar el poble a la institució 

Treballem per la participació ciutadana 
Per a la CUP Deltebre, la la la la 

Participació ciutadanaParticipació ciutadanaParticipació ciutadanaParticipació ciutadana és 

un dels eixos més impor-

tants a treballar com vam 

dir al llarg de la campanya 

electoral. 

Per això, des que la CUP 

Deltebre forma part de la 

institució, ha dut a terme 

diferents accions per pro-

moure i potenciar la partici-

pació que creiem important 

perquè  la població prenga 

partit en totes aquelles co-

ses que l’afecten. 

Aquestes són les accions 

realitzades durant el primer 

any a la institució: 

Moció per permetre la par-Moció per permetre la par-Moció per permetre la par-Moció per permetre la par-

ticipació ciutadana als ticipació ciutadana als ticipació ciutadana als ticipació ciutadana als 

plens municipals de Delte-plens municipals de Delte-plens municipals de Delte-plens municipals de Delte-

bre. bre. bre. bre. La moció pretenia 

modificar el Reglament Or-

gànic Municipal (ROM) per 

incorporar en el seu articu-

lat la possibilitat que la po-

blació i les entitats de Delte-

bre puguen participar i inter-

venir directament en els 

Plens municipals, com en 

altres municipis es fa, va 

estar la primera de les ac-

cions realitzades, tot i que, 

es va desestimar amb els 

vots: CIU , CE , ERC,  PP . 

Moció horts socialsMoció horts socialsMoció horts socialsMoció horts socials. . . . La 

creació d'una xarxa d’horts 

socials és una oportunitat 

per dur a terme polítiques 

de millora que fomenten la 

participació de la ciutadania 

i també els valors 

pedagògics, terapèutics i 

socials.  Aquesta moció va 

ser aprovada i la CUP Delte-

bre està treballant per tenir 

el projecte acabat abans que 

finalitze l’any 2016. 

Concurs Concurs Concurs Concurs Retornem els Retornem els Retornem els Retornem els 
diners al poblediners al poblediners al poblediners al poble. . . .  Un concurs 

innovador a les TTEE.  

 

La CUP ja havíem dit que els 

diners per assistència als 

Plens municipals que cobra 

la Regidora, tornarien al 

poble. Per això vam engegar 

aquest concurs on les enti-

tats del poble es van poder 

presentar  per optar a 

aquests diners. Les entitats 

van poder fer esmenes a les 

bases, les vam esmenar I es 

van aplicar. Dels quatre pro-

jectes presentats tres van 

ser escollits pel jurat format 

per diferents persones del 

poble. Durant un mes, la 

població va poder votar per 

aquell projecte que creia 

oportú. Finalment, es va fer 

l’obertura de l’urna en un 

acte public. El guanyador  va 

ser el projecte 10.000 10.000 10.000 10.000 
Batecs per la vida Batecs per la vida Batecs per la vida Batecs per la vida de l’As-

sociació de veïns de Jesús i 

Maria. El concurs es con-

tinuarà fent cada  any de la 

legislatura. 

 

ment érem els membres de 
l'assemblea i no només la 
regidora. Això s'ha acabat 
perquè només té accés la 
regidora, d'aquesta manera 
cap membre de l'assem-
blea hi pot accedir si no és 
amb ella. Així que atenem la 
gent els dilluns de les 18h a 
les 20h al CSA Lo Maset, c/ 
Estació 45. El despatx 
d’atenció al públic es va 
crear arran de la desesti-
mació de la Moció de Par-

Atenció al pobleAtenció al pobleAtenció al pobleAtenció al poble. A l'Ajun-
tament de Deltebre s'havien 
d'obrir portes i finestres i el 
que s'ha fet ha estat canviar 
panys i posar empremtes 
digitals per poder accedir-
hi. 
Per atendre les demandes 
de la gent la CUP compartia 
un despatx amb la resta de 
partits de l'oposició. Vam 
establir un horari d'atenció 
al poble, consensuat amb la 
resta de partits. Evident-

ticipació ciutadana. Des de 
llavors vam acordar que la 
població que tingués 
preguntes per al Ple Mu-
nicipal podia venir al CSA 
Lo Maset i la regidora por-
taria les demandes de la 
població al  punt de precs i 
preguntes del Ple municipal 
per poder fer d’altaveu de la 
població a la institució. 

Banner informatiu 

S O M  



Treballem per la transparència 
D’acord amb el codi ètic i el pro-

grama electoral de la CUP Delte-

bre, la transparència és un dels 

eixos principals a treballar en el 

nostre municipi i cal començar 

per les persones implicades en 

el govern municipal.  

Per això,  vam fer públic el vam fer públic el vam fer públic el vam fer públic el 
pressupost de la campanyapressupost de la campanyapressupost de la campanyapressupost de la campanya, tot 

i que vam demanar als diferents 

partits polítics que ho fessen, no 

ha van publicar. 

Es va fer públic el patrimoni de fer públic el patrimoni de fer públic el patrimoni de fer públic el patrimoni de 
la regidora la regidora la regidora la regidora de la CUP i al mateix 

temps vam entrar una instància instància instància instància 
sobre la petició que es fessen sobre la petició que es fessen sobre la petició que es fessen sobre la petició que es fessen 
publiques les declaracions de publiques les declaracions de publiques les declaracions de publiques les declaracions de 
patrimoni de totes les regido-patrimoni de totes les regido-patrimoni de totes les regido-patrimoni de totes les regido-
res i regidorsres i regidorsres i regidorsres i regidors de l'Ajuntament 

de Deltebre a l'inici de legislatu-

ra . La resposta de l’Alcalde fou, 

que segons el ROM, cada grup 

municipal pot decidir fer-les 

públiques per diferents sistemes 

informàtics. Des de la CUP pen-

sem que aquestes dades haurien 

de ser públiques i, per aquest 

motiu, nosaltres ho vam fer. 

També es van fer públiques lllles es es es 
actes de les reunions realit-actes de les reunions realit-actes de les reunions realit-actes de les reunions realit-
zades amb diferents partits zades amb diferents partits zades amb diferents partits zades amb diferents partits 
polítics després de les elec-polítics després de les elec-polítics després de les elec-polítics després de les elec-
cions.cions.cions.cions.    

Arran d’una instància per a què instància per a què instància per a què instància per a què 
es fessen públics els salaris i es fessen públics els salaris i es fessen públics els salaris i es fessen públics els salaris i 
ingressos dels regidors i regi-ingressos dels regidors i regi-ingressos dels regidors i regi-ingressos dels regidors i regi-
dores de l'Ajuntament de dores de l'Ajuntament de dores de l'Ajuntament de dores de l'Ajuntament de 
Deltebre a les diferents insti-Deltebre a les diferents insti-Deltebre a les diferents insti-Deltebre a les diferents insti-
tucions tucions tucions tucions (Consell Comarcal, Dipu-

tació de Tarragona, ...), l'Alcaldia 

va respondre que un cop es-

tigués en funcionament la nova 

web prevista, l'Alcalde, els regi-

dors i les regidores  publicarien, 

de forma voluntària, les seves 

remuneracions i càrrecs, però 

només pel que fa a l'àmbit de 

l'Ajuntament de Deltebre. 

Així, la població continua sense 

saber quins càrrecs i quins sous 

tenen l'alcalde, els regidors i les 

regidores en les diferents insti-

tucions existents. 

Des de la CUP continuarem de-

manant, allí on convingui, infor-

mació ja que creiem que la po-

blació té el dret de saber amb 

què es gasten els diners públics.     

MÉS MOCIONS 

Moció per la utilització de programari  

lliure a l’ajuntament. 

( Retirada del Ple a instàncies de l’alcalde, 

queda pendent) 

La CUP es va subscriure a les mocions: 

De suport a la creació de la prestació 

"Garantia +55".  

De suport a la Resolució 1/XI pel Parlament 

de Catalunya.  

De suport a l’acollida de població refugiada 

víctima de conflictes armats a la Mediterrà-

nia . 

PREGUNTES AL PLE MUNICIPAL: 

Problemàtica amb l’únic ramader 
d’ovelles que queda al poble. 
 
Dubtes amb l’aparcament de  
camions. 
 
 Falta de places d’aparcament de 
discapacitats a diferents llocs. 
 
Problemàtica amb l’Escola Bressol. 
 
Informació sobre l’estat d’Ebreterra. 

 
 

 

 

CAMPANYA #SENSEPOR 
Es va preguntar si s’havia facilitat la 

documentació requerida a l'Audiència 

Nacional i, si era així, per què no s'havia 

consultat la resta de grups que van 

subscriure la MOCIÓ DE SUPORT A LA 

RESOLUCIÓ 1/XI DEL PARLAMENT DE 

CATALUNYA. A més, es va demanar al 

Ple que s'adherís a la campanya oberta 

#SensePor, desobeïm per la indepen-

dencia, també destacar que s’ha obeït 

cada vegada que s’ha rebut algun re-

queriment en referència al procés inde-

pendentista. En els processos electo-

rals s’ha requerit que es retirés 

l’estelada i s’ha acabat retirant.  

“Creiem que la 

població té el 

dret de saber 

amb què es 

gasten els 

diners públics” 

  Altres accions realitzades a la institució 



Moció perMoció perMoció perMoció per        exigir una nova llei regu-exigir una nova llei regu-exigir una nova llei regu-exigir una nova llei regu-

ladora del dret a l’habitatge ladora del dret a l’habitatge ladora del dret a l’habitatge ladora del dret a l’habitatge 

quequequeque        garanteixi les mesures de garanteixi les mesures de garanteixi les mesures de garanteixi les mesures de 

mínims per fer front a l’emergència mínims per fer front a l’emergència mínims per fer front a l’emergència mínims per fer front a l’emergència 

habitacional (PAH Terres de l'Ebre)habitacional (PAH Terres de l'Ebre)habitacional (PAH Terres de l'Ebre)habitacional (PAH Terres de l'Ebre)     

Aquestes mocions van ser presentades 

al Ple municipal amb representació 

dels membres de la PAH Terres de 

l’Ebre. 

Ambdues aprovades amb els vots favo-

rables de CIU, ERC i CE i desfavorables 

del PP. 

Moció relativa a la declaracióMoció relativa a la declaracióMoció relativa a la declaracióMoció relativa a la declaració        de de de de 

Deltebre com a municipi oposat a Deltebre com a municipi oposat a Deltebre com a municipi oposat a Deltebre com a municipi oposat a 

l'aplicació del Tractatl'aplicació del Tractatl'aplicació del Tractatl'aplicació del Tractat        Translatlàntic Translatlàntic Translatlàntic Translatlàntic 

de Comerç i Inversió (TTIP)de Comerç i Inversió (TTIP)de Comerç i Inversió (TTIP)de Comerç i Inversió (TTIP)    

Aquesta moció pretenia declarar el 

nostre municipi oposat al TTIP, però va 

ser desestimada amb els vots en contra 

de CIU i PP. 

Per la  CUP és important estar al 

costat dels moviments socials i donar 

suport a aquelles iniciatives promo-

gudes per les entitats, associacions i 

organitzacions per defensar aspectes 

importants del dia a dia. 

Pensem que els moviments socials 

naixen per poder donar una solució a 

aquelles mancances o alternatives 

que no promou la institució. 

La feina feta en aquest eix ha estat: 

Moció per a deixar d'utilitzar el Moció per a deixar d'utilitzar el Moció per a deixar d'utilitzar el Moció per a deixar d'utilitzar el 

glifosat ( Som el que sembrem)glifosat ( Som el que sembrem)glifosat ( Som el que sembrem)glifosat ( Som el que sembrem) 

La CUP va traslladar al Ple municipal 

de Deltebre la campanya de “Som lo 

que sembrem” que alerta del risc 

d’ús de l’herbicida Glifosat 

i les conseqüències sobre la salut de 

les persones i el medi ambient. La 

moció va ser aprovada amb els vots 

favorables de CIU, ERC i CE i desfavo-

rables del PP . 

Moció per la sanció dels immobles Moció per la sanció dels immobles Moció per la sanció dels immobles Moció per la sanció dels immobles 

permanentment desocupats pro-permanentment desocupats pro-permanentment desocupats pro-permanentment desocupats pro-

pietatpietatpietatpietat        d'entitats financeres i altres d'entitats financeres i altres d'entitats financeres i altres d'entitats financeres i altres 

grans empreses (PAH Terres de grans empreses (PAH Terres de grans empreses (PAH Terres de grans empreses (PAH Terres de 

l'Ebre).l'Ebre).l'Ebre).l'Ebre).    

    

    

    

    

    

    

Moció per l'AP7 gratuïtaMoció per l'AP7 gratuïtaMoció per l'AP7 gratuïtaMoció per l'AP7 gratuïta    

La moció presentada per la CUP volia 

resoldre la problemática de la sinistra-

litat a la N-340 a les Terres de l’Ebre i 

del Sénia. La moció manifesta el seu 

suport a la preocupació de la ciutada-

nia per l’alta sinistralitat a la N340, i 

emplaça  l'administració competent  a 

retirar definitivament el projecte de 

construcció de l'A7 entre l'Hospitalet 

de l'Infant i La Jana i la gratuïtat del 

tram de l'AP-7 des d'Alcanar-

Ulldecona fins a Torreblanca-

Alcossebre (el Baix Maestrat). 

No obstant, va ser desestimada amb 

els vots en contra de CIU, CE, ERC i PP.    

Treballem al costat dels moviments socials 


