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Manifest d’impuls. 

 
 
La història de  
Deltebre és una  
història de  
superació i de  
lluita constant  
per assolir els  
nostres reptes  
com a municipi. 
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A la gent de Deltebre i del Delta de l’Ebre no ens han regalat mai res; tot el que som 
i el que hem aconseguit al pas dels anys, ens ho hem hagut de guanyar nosaltres. 
Probablement és per aquest motiu que sempre hem estat tossudament 
obstinats a treballar per aconseguir aquelles fites que ens han permès avançar 
socialment i econòmicament, i que han fet de Deltebre la capitalitat i el cor del 
Delta de l’Ebre.     

Fruït d’aquesta lluita és el procés de segregació amb Tortosa, i amb ell la 
construcció dels equipaments i de les infraestructures essencials i bàsiques per 
esdevenir com a municipi de referència. Amb l'arribada de la nostra plena 
autonomia política vam ser capaços d'unir-nos per aconseguir la declaració del 
Parc Natural del Delta de l'Ebre, aconseguir l'Institut o aturar el Pla Hidrològic 
Nacional que pretenia transvasar aigua del riu Ebre. 

El passeig fluvial, el pont Lo Passador i la urbanització del seu entorn, el port 
pesquer, les escoles, l’escola bressol, l’escola municipal de música, la residència per 
a la gent gran, el Centre Cultural del Delta, amb la biblioteca i la propera sala 
d’exposicions, el Centre Esportiu del Delta i la Plaça de les Dones, són només alguns 
dels exemples que desprenen l’essència de capitalitat.  

En aquests curts quaranta tres anys d’història hem construït un municipi que a 
hores d’ara és referència en àmbits i sectors que són transversals però que 
units desperten l’essència i l’ànima del Delta. Deltebre és altament conegut pel 
seu paisatge, per la seva gastronomia, pel producte que sorgeix d'un sector primari 
capdavanter, la cultura, l’esport...són exemples de sectors on Deltebre esdevé 
referència i es projecta a arreu del territori i més enllà. 

A tot això s’ha de sumar que, durant aquests darrers anys, la tasca de projecció 
internacional de Deltebre s’ha intensificat. La consolidació de Deltebre com a una 
marca turística de primer ordre, i esdeveniments com la mostra de Gastronomia, 
Paisatge i Turisme, Mescla, el Festival Deltebre Dansa o el Carnaval de Deltebre, 
entre d’altres, han permès donar a conèixer el bo i millor del nostre territori i, a la 
vegada, demostrar que la ciutadania de Deltebre, quan s’ho proposa, és invencible.   

Tanmateix, els veïns i veïnes de Deltebre estem vivint, aquest any 2020, un dels 
moments més transcendents i complexos de la nostra història com a municipi. 
El pas del temporal Glòria, del passat mes de gener, va fer trontollar la nostra 
població com mai abans. Per una banda, la pèrdua de la línia de costa, la qual ha 
accentuat, encara més, la problemàtica de la regressió que vivim al Delta de l’Ebre 
i, en especial, a Deltebre. Per altra banda, unes pèrdues i danys econòmics valorats 
en més d’11.000.000€ i que van afectar especialment al sector aqüícola, l’agrícola i 
el pesquer. 

Al malson del temporal Glòria se li ha de sumar la crisi sanitària de la COVID-19, la 
qual està posant en risc la vida de les nostres persones més estimades, en especial 
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els col·lectius de risc, però a més a més està paralitzant l’economia de Deltebre 
causant pèrdues econòmiques rellevants a molts comerços, autònoms i empreses 
locals, i en el conjunt de la ciutadania.  

És evident que, en pocs mesos, la situació de Deltebre i de les seves famílies ha 
donat un tomb considerable. Però ens en sortirem! En moments d’extrema 
dificultat hem d’apel·lar a l’esperit de treball incansable dels nostres avantpassats, 
i a la responsabilitat col·lectiva per fer front a un dels reptes més complicats als 
quals ens hem afrontat. Però també hem d’apel·lar a la solidaritat de totes aquelles 
persones, entitats, col·lectius, voluntaris i voluntàries que han estat treballant i 
treballen incansablement per reduir els efectes de la pandèmia al nostre municipi: 
professionals sanitaris, Policia Local, Protecció Civil, Creu Roja, Càritas Assumpció, 
Càritas Sant Miquel, personal de l’àmbit social, equips d’Imatge de Poble, brigada i 
neteja, així com les empreses de serveis essencials.  

Des del govern municipal, i amb la complicitat de tot el consistori, s’haurà de 
modificar el full de ruta que va avalar la ciutadania en les darreres eleccions. 
Som conscients que, en moments excepcionals, hem de prendre decisions 
excepcionals. I ara, més que mai, el nostre deure com a servidors públics és estar al 
costat de la ciutadania que més ho necessita, i donar la mà als comerços, empreses, 
autònoms i treballadors i treballadores que estan patint les conseqüències 
d’aquesta crisi.  

Per aquest motiu, les conseqüències de la crisi sanitària faran flexibilitzar el full de 
ruta de Deltebre, però en cap cas aquelles línies que ens han de permetre seguir 
transformant un municipi que, des de fa anys, ha engegat motors i vola a gran 
velocitat. Hem de tenir present que Deltebre ha de seguir avançant per enfocar el 
municipi als reptes de la societat del futur i del conjunt del país i del món.  

Grups municipals, teixit associatiu, sectors econòmics, veïns, veïnes, novament la 
ciutadania de Deltebre haurà de manllevar els valors de l’esforç, del treball i de la 
persistència que ens van ensenyar els nostres avantpassats i aplicar-los en el nostre 
dia a dia. Només així podrem garantir que Deltebre sortirà reforçat d’aquesta crisi 
i podrà mirar endavant amb l’esperança de somiar amb un futur millor per als 
nostres fills i filles.    

Amb tot l’anteriorment exposat, el Ple de l’Ajuntament de Deltebre manifesta: 

Primer.- En nom del municipi de Deltebre reconèixer i agrair en primer lloc la 
tasca feta per les treballadores i treballadors dels serveis sanitaris, farmacèutics i de 
cura. També a les persones que treballen en els sectors agroalimentaris; de la 
neteja; dels mitjans de comunicació; dels cossos de seguretat, emergències i 
protecció civil; del transport; en els sectors comercials; en els sectors energètics, i 
en les administracions públiques. Posem en valor el compromís i la tasca feta pels 
treballadors i treballadores socials, educadors i educadores socials i per les entitats 



                                                                                                                   5 

 

 

      |      

socials, així com el de totes les persones que han de prestar serveis essencials 
presencials en temps de confinament. I com no pot ser d’una altra manera, a totes 
les persones que de manera voluntària i desinteressada s’han ofert per a atendre 
les necessitats de les persones més vulnerables. 

Segon.- Expressar el nostre ferm compromís per tal d’estar al costat de tota la 
ciutadania de Deltebre per tal de poder atendre l’impacte social de la pandèmia. 
Ningú ha de quedar al marge d'aquestes conseqüències que ens ha causat 
aquesta situació sanitària. 

Tercer.- Expressar el nostre ferm compromís d’estar al costat de la xarxa 
empresarial, comercial i turística del nostre municipi per tal de reactivar 
l’activitat econòmica de Deltebre per que reverteixi en el benestar del ciutadans.  

Quart.- Reclamar al Govern de l’Estat espanyol i al Govern de Catalunya que 
mobilitzin de manera immediata tots els recursos que calguin per proveir el 
material de protecció necessari al sector sanitari, al sector de les cures i al d’atenció 
bàsica, el quals requereixen amb urgència equips de protecció individual així com 
per a totes les persones que treballen i treballaran amb els malalts durant la 
pandèmia. 

Cinquè.- Reclamar una actitud proactiva de la Unió Europea, instant-la a adoptar 
totes aquelles mesures que permetin flexibilitzar les mesures de restricció i 
disponibilitat econòmica per al conjunt d’administracions públiques i la reactivació 
econòmica dels sectors productius.  

Sisè.- Expressar la solidaritat i l’escalf d’aquest ajuntament amb les famílies que 
han perdut éssers estimats en aquesta crisi, i traslladar-los el condol, així com el 
suport i els millors desitjos per a les persones que continuen lluitant contra la 
malaltia.  

Setè.- Aprovar el següent Pla de Reactivació Socioeconòmica de Deltebre. Un 
document que pretén establir el full de ruta a seguir durant els propers 12 
mesos (prorrogables si s'escau) per poder pal·liar els efectes del pas del temporal 
Glòria i l’emergència sanitària de la COVID-19, tant en l’àmbit de la cohesió social i 
de la dinamització econòmica, i del qual en donarem compte trimestralment.   

Aquest Pla de Reactivació Socioeconòmica ha de caminar de la mà i del 
compromís de la ciutadania. Som sabedors que les mesures que es plantegen en 
aquest document no les podrem realitzar tot sols ni tot soles, per això es necessita 
del màxim consens possible i de la màxima unitat per fer front als reptes conjunts 
que ens depara la situació actual. La connexió amb els agents, les entitats i els 
diferents sectors afectats, amb tota la seva transversalitat i pluralitat, marcaran el 
desenvolupament d’aquest Pla. 
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Les 50 mesures per reactivar Deltebre 
 

Flexibilitzem l’administració i el full de ruta davant la crisi 
 

- Modificació del pressupost 2020  
- Modificació del calendari fiscal  
- Flexibilització fiscal  
- Revisió dels tributs locals  
- Revisió de les ordenances fiscals  
- Minimització del termini de pagament a proveïdors  
- Reenfocament del calendari d’actes  
- Impuls de l’administració electrònica  
- Atenció a través de videoconferència  
- Connexió WIFI als espais públics  

 
Al costat de les famílies més vulnerables 
 

- Al servei de les famílies més vulnerables  
- L’EuroDelta, la moneda del Deltebre 
- Enfortiment del suport a les entitats socials  
- Noves eines per facilitar l’ocupació als veïns i veïnes  
- Desplegament del Reglament de Voluntariat  
- Cura i atenció a la gent gran  
- Servei de telèfon assistencial  
- Centre Esportiu del Delta 
- Internet com a servei essencial  
- Pacs socials a les escoles 
- Ajuts per a potenciar la formació superior 
- Equipament informàtic reutilitzable 
- Promoure l’adquisició d’habitatge d’urgència social 
- Creació i difusió de la borsa d’habitatges buits 
- Coordinació i impuls dels casals d’estiu 
- Creació del Consell Municipal de la Salut 

 
Al costat dels sectors econòmics 
 

- Suport als autònoms, comerços i empreses locals  
- Acompanyament de l’espai empresa  
- Modificació del RELDE per fomentar les compres a les empreses locals  
- Agregació de serveis i compres 
- Promocions al comerç local  
- Registre de locals buits per iniciar l’activitat 
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- Ampliació de la franja gratuïta de la zona blava  
- Reenfocament del mercat setmanal  

 
Seguim avançant, #DeltebreFutur 

 
- La planificació urbanística, una oportunitat de futur  
- Ampliació del polígon industrial  
- Redacció del Pla d’enfocament turístic i econòmic  
- Dinamització del Marketplace del cor del Delta 
- Campanya de promoció turística de Deltebre  
- Conferències “Emprenem”, dirigides al jovent del municipi 
- Ajuts al patrocini publicitari  
- Instal·lació de cartelleres electròniques per facilitar la difusió dels sectors 

econòmics  
- La formació, instrument per a l’especialització  
- La Biblioteca, espai d’estudi i de coneixement 
- Mescla, la mostra de Gastronomia, Paisatge i Turisme a casa teva  
- Foment de les activitats online  
- EbreTerra, un espai de referència que s’ha d’impulsar  
- Recerca de noves línies de negoci al Delta de l’Ebre  
- Creació del Consell del Sector Primari 
- Lluita contra la inacció pública i l’abandonament institucional 
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Flexibilitzem 
l’administració i el full de 
ruta davant la crisi  
 
 
 
 
 
  
 

“ 01  Modificació del pressupost 2020 

 

El plenari municipal del passat mes de novembre de 2019 va 
aprovar un pressupost que ascendia a 16.658.520€ i que posava 
en relleu les partides que fomenten la cohesió social i la projecció 
del nostre municipi, tot consolidant el treball estructural que s’ha 
anat realitzant durant tots aquests darrers anys en matèria 
d’imatge de poble i inversions.  
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Tanmateix, la realitat d’aquest pressupost s’haurà d’adequar a les conseqüències 
socials i econòmiques del pas del temporal Glòria i per la crisi sanitària de la COVID-
19. Dos fets que han fet trontollar el propi territori i el dia a dia de moltes famílies 
del municipi i, en conseqüència, de la pròpia administració local. Per tant, des de 
l’Ajuntament de Deltebre, plenari rere plenari, s’aniran proposant les 
modificacions pressupostàries escaients per tal de donar compliment al 
present Pla de Reactivació Socioeconòmica.  
 
Paral·lelament, també es seguirà amb el pla de reducció de despeses 
improductives de l’administració en aquelles qüestions que no generen valor 
afegit per a la ciutadania com són el cas dels subministraments, telefonia, etc.  
 
   2     Modificació del calendari fiscal 2020 
 
L’emergència sanitària ha comportat una pausa en el dia a dia de la ciutadania de 
Deltebre i d’arreu del país. Aquesta aturada comporta, entre d’altres, la retallada de 
les principals fonts d’ingressos de les famílies de Deltebre. Per això, mitjançant 
aquest Pla, es ratifica l’endarreriment del pagament dels tributs locals, els quals es 
liquidaran en el transcurs del segon semestre de l’any 2020  
 
   3     Flexibilització fiscal 
 
El fraccionament dels tributs municipals és també una eina per a facilitar el 
pagament als veïns i veïnes de Deltebre. És per aquest motiu que reclamarem a 
BASE la revisió de la flexibilització fiscal, igual com incloure rebaixa o compensació 
també dels tipus d’interès.  
 
   4     Revisió de Tributs Locals 
 
Des de les administracions locals hem de fer el possible per readaptar el pagament 
dels tributs municipals a partir de la seva pròpia revisió o bé facilitant les eines per 
tal que la ciutadania pugui fer front als tributs tenint en compte, com fins ara, la 
seva capacitat econòmica i social, i valorant addicionalment els perjudicis causats 
pel context econòmic actual. En tot cas, es seguirà enfortint la premisa que “qui 
menys pugui, menys pagui”, atorgant ajuts pel pagament dels tributs a les 
famílies que més ho necessiten, atenent als criteris de l’àmbit social.  
 

5     Revisió de les Ordenances Fiscals 
 

En context d’adversitat, s’han d’adequar les ordenances fiscals a la realitat del 
municipi, als diferents sectors productius i de les famílies que hi viuen. És per 
aquest motiu que s’iniciarà un treball de revisió i adequació gradual d’aquestes 
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ordenances i preus públics de manera que aquestes s’adaptin, de la millor 
manera possible, al context social i econòmic de Deltebre 
 

6     Minimització del termini de pagament a proveïdors 
 
A dia d’avui, l’Ajuntament de Deltebre paga als seus proveïdors en mínims històrics: 
en només 4 dies una vegada la factura és aprovada per la Junta de Govern 
Local. Aquestes dades es situen força lluny dels 202 en què es pagava tot just fa 10 
anys a Deltebre.  Per tant, es seguirà treballant per estabilitzar aquesta xifra en 
mínims històrics i facilitar d’aquesta manera que les empreses puguin treballar per 
al consistori amb la liquiditat necessària i exemple d’un bon funcionament de 
l’administració local.  
 

7     Reenfocament del calendari d’actes 
 
Deltebre és un municipi viu, un municipi actiu a causa del seu ampli teixit 
associatiu. Això suposa que, any rere any, es presenti un catàleg d’activitats 
destinat a tots els públics i que esdevé un atractiu turístic més per als visitants. La 
crisi sanitària de la COVID-19, tanmateix, posa en dubte la realització 
d’esdeveniments de caire multitudinari tenint en compte la salut dels veïns i veïnes 
dels pobles i ciutats de Catalunya. 
 
Per aquest motiu, tant aviat des de les administracions competents ens trametin 
les indicacions a seguir, abordarem amb tots els organitzadors i organitzadores 
d’activitats la necessitat de reduir, reenfocar, posposar o suspendre les 
diferents activitats previstes, sempre tenint en compte les recomanacions 
sanitàries, la priorització econòmica de la despesa i el benefici de la ciutadania. En 
aquest aspecte, cal destacar tots aquells actes dedicats als quintos i quintes del 
2002, que veuran troncats els actes dedicats a ells i elles per la seva majoria d’edat 
i amb els quals haurem d’acordar la reorientació dels mateixos. 
 

8     Impuls de l’administració electrònica 
 
La crisi sanitària ha evidenciat la importància de l’administració electrònica en l’era 
actual. Cal facilitar que la ciutadania de Deltebre pugui efectuar la majoria de 
les seves gestions des de casa. Per això, impulsarem una campanya per facilitar 
l’obtenció de certificats digitals i promoció de l’eina idCAT mòbil per fomentar les 
gestions telemàtiques. 
 
Alhora, per aquelles persones que no tinguin accés a aquests mecanismes o bé per 
aquelles gestions en què sigui imprescindible l’atenció presencial, prioritzarem la 
sol·licitud de cita prèvia per efectuar gestions amb l’Ajuntament, per tal d’evitar 
aglomeracions innecessàries i reduir els temps d’espera a l’Espai d’Atenció 
Ciutadana. 
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En aquest sentit, caldrà adaptar el Reglament Orgànic Municipal per preveure la 
celebració de sessions dels òrgans col·legiats de l’Ajuntament de forma telemàtica 
quan es justifiqui la necessitat. 
 

9     Atenció a través de videoconferència  
 
Des del primer moment, des de l’Ajuntament de Deltebre s’ha fomentat el 
teletreball per seguir amb la operativa del dia a dia de l'administració. Tanmateix, i 
amb l’objectiu de facilitar l’atenció a la ciutadania en els casos que així sigui 
escaient, s’impulsarà l’atenció i les reunions a través de sistemes de 
videoconferència per facilitar el contacte amb els veïns i veïnes de Deltebre i per 
seguir oferint un servei d’atenció continuada.  
 
   10     Wifi als espais públics 
 
Deltebre ha de ser un municipi obert a la xarxa per tal que la ciutadania pugui 
gaudir dels avantatges de navegar per Internet i reduir, d’aquesta manera, l’actual 
bretxa digital. És per això que aquest document proposa l’obertura de la senyal wifi 
als espais públics, de manera que els veïns i veïnes de Deltebre puguin tenir 
accés gratuït a la xarxa d’internet i aprendre dels recursos que a dia d’avui ofereix 
aquesta tecnologia.  
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Al costat de  
les famílies més 
vulnerables 
 
 
 
 
“ 11  Al servei de les famílies més vulnerables  
 

Ara és moment d’estar més que mai al costat de les famílies més 
vulnerables del municipi. És per aquest motiu que aquest Pla 
incorpora l’enfortiment i la revisió dels ajuts als tributs locals i els ajuts 
d’urgència social que atorga l’Ajuntament de Deltebre des de la 
darrera legislatura, incorporant noves casuístiques de sol·licitud.   
 
Aquesta ha de ser una eina que ha de permetre seguir caminant 
cap a la justícia social i cap a la igualtat d’oportunitats necessària 
per avançar com a municipi sense que ningú es quedi enrere. De 
fet, en un context com l’actual, la funció de l'administració pública ha 
de ser la d’estendre la mà als col·lectius que més ho necessitin, i és 
per això que seguirem bolcant els nostres esforços per estar al costat 
de la ciutadania.   
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    12     L’EuroDelta, la moneda de Deltebre 
 
Deltebre també ha d’esdevenir punt de referència en iniciatives singulars que 
permetin, per una banda, ajudar a les famílies i, per altra banda, dinamitzar l’ampli 
teixit comercial que dóna vida als carrers del nostre municipi. És en aquest objectiu 
que aquest full de ruta incorpora la creació de la moneda EuroDelta, una targeta 
moneder, de diferents imports econòmics, que es distribuirà com un recurs més 
de servei a les persones que hagin tingut un perjudici notori en l’actual context, 
o bé s’hagi de complementar per la seva preexistència en la xarxa de serveis 
socials, i que només es podrà utilitzar en la borsa de comerços de Deltebre que 
s’hagin adherit a aquesta iniciativa. 
 
D’aquesta manera, amb l’EuroDelta es donarà cobertura a les famílies en qüestions 
com l’alimentació, els serveis bàsics, el material escolar, l’accés a l’escola de música 
municipal, les quotes de l’Escola Bressol i els centres de suport, les reparacions, els 
casals d’estiu…tot complementant els ajuts ja existents i que cobreixen, a la vegada, 
aquestes qüestions en situacions puntuals.  
 
    13     Enfortiment del suport a les entitats socials 
 
Les entitats socials del municipi són un pilar fonamental per donar servei i suport 
a les famílies que més ho necessiten i ajuden a complementar les ajudes que 
atorguem des del propi Ajuntament de Deltebre i des d’altres administracions. Per 
aquest motiu, des de l’Ajuntament de Deltebre seguirem enfortint el suport a 
entitats com Creu Roja Deltebre o Càritas Sant Miquel i Càritas Assumpció, amb 
l’objectiu clar i evident de seguir dotant-los dels recursos adients i necessaris per a 
desenvolupar la seva funció social amb més garanties.  
 
    14     Noves eines per facilitar l’ocupació als veïns i veïnes  
 
El context actual està causant la paràlisi de l’economia de Deltebre, i això suposarà 
de manera directa un increment de la desocupació. Per aquest motiu, des de 
l’Ajuntament de Deltebre, coordinadament amb altres administracions, cercarem 
i establirem noves eines per facilitar la reinserció laboral per a la ciutadania que 
s’ha quedat sense feina. Més tenint en compte que des del mes de gener, des de 
l’ens comarcal no s’ha efectuat el servei d’inserció laboral que facilitava la recerca 
de feina i la realització de currículums orientats al món laboral.  
 
    15     Desplegament del Reglament de Voluntariat  
 
Deltebre disposa actualment d’un Reglament de Voluntariat per promoure la 
participació voluntària de la societat civil, des de la perspectiva de la col·laboració i 
de la coresponsabilitat en la societat i en els col·lectius més vulnerables. Aquest Pla 
impulsa el desenvolupament d’aquest reglament com a eina de suport 
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complementaria a les accions que ja estan realitzant actualment les entitats 
socials, més tenint en compte que actualment l’Ajuntament de Deltebre disposa 
actualment d’una borsa de voluntariat d’acció cívica que compta amb més de 70 
persones inscrites amb perfils transversals i que poden oferir formació, atenció, etc.   
 
    16     Cura i atenció a la gent gran 
 
El col·lectiu de la gent gran també pateix de manera directa les conseqüències de 
l’afectació actual. La soledat, la manca de recursos per l'adquisició d’aliments i/o 
productes de primera necessitat i la bretxa digital són qüestions que afecten 
directament a la ciutadania del nostre municipi i que des de l’administració local 
hem de cercar les eines per a poder-ho solucionar.  
 
En aquest sentit, crearem el Consell de la Gent Gran i s’elaborarà una base de 
dades de la gent gran per detectar els casos més vulnerables i així, 
posteriorment, implementar un servei d’acompanyament per a persones 
grans. Al mateix temps, també es desenvoluparà el consell de la gent gran, com a 
òrgan assessor de les qüestions relacionades d’aquest sector, i es realitzaran cursos 
de formació per tal de facilitar l’aprenentatge de les noves tecnologies.   
 
    17     Servei de telèfon assistencial 
 
En el marc de l’emergència sanitària de la COVID-19, Deltebre ha posat al servei 
dels col·lectius de risc i més vulnerables un servei assistencial mitjançant una línia 
telefònica i de WhatsApp. Aquest servei, una vegada finalitzi la pandèmia, es 
seguirà prestant per tal fomentar una relació més directa amb els col·lectius que 
més ho necessitin, i per facilitar les gestions que aquestes famílies hagin de 
realitzar amb el propi ajuntament. La durada d’aquest servei es projectarà atenent 
al transcurs del propi Pla.  
 
    18     Centre Esportiu del Delta 
 
El Centre Esportiu del Delta és un dels equipaments municipals que està tancat a 
causa de la crisi sanitària actual. És per aquest motiu que s’ha impulsat la realització 
de classes online, a través de les xarxes socials del propi centre esportiu. A banda, 
una vegada es pugui reobrir l’equipament, es revisaran les tarifes per adaptar-les a 
les realitats socioeconòmiques, podent ampliar l’oferta de preus públics atenent a 
les necessitats sorgides de la situació que vivim. 
 
    19     Internet com a servei essencial 
 
Des de les administracions públiques hem de focalitzar esforços en la reducció 
de la bretxa digital, de manera que la ciutadania disposi de les mateixes 
oportunitats d’accés als recursos i a l'aprenentatge que ofereixen les noves 
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tecnologies. En conseqüència, des de l’Ajuntament de Deltebre elaborarem una 
línia d’ajuts per donar connectivitat a les famílies que, per motius econòmics, no 
puguin fer front a la despesa d’un servei de connexió a Internet, i que complementi 
la mesura d’obrir el wifi als espais públics de la població.   
 
A més, des de l’Ajuntament de Deltebre farem arribar l’accés digital a aquells 
habitatges on no hagi arribat el departament d’Educació, com a administració 
competent que hauria de dotar d’aquest servei a les famílies vulnerables.  
 
    20     Pacs socials per a les escoles 
 
Des de l’Ajuntament de Deltebre, i en coordinació amb els centres educatius, 
facilitarem el material necessari als xiquets i xiquetes del municipi per al 
desenvolupament de l’avaluació del tercer trimestre, ja sigui online o a través de 
documentació en paper que es pugui sol·licitar des dels centres en casos d’atenció 
especial per a l’alumnat que així ho requereixi atenent a les seves condicions i 
capacitats. En tot cas, una mesura més per garantir que en un context com l’actual 
ningú es quedi enrere.  
 
En aquesta línia, seguirem reforçant els ajuts per a l’adquisició del material escolar 
per a les famílies vulnerables.  
 
    21     Ajuts per a potenciar la formació superior 
 
Deltebre és un municipi que compta amb un gran talent de futur. Per aquest 
motiu, des de l’Ajuntament de Deltebre volem fomentar la igualtat d'oportunitats 
de tots els i les joves per accedir als estudis superiors dotant d’ajuts al 
desplaçament a l’alumnat que així ho requereixi a causa del seu context econòmic. 
A banda, també volem dotar de beques als estudiants per facilitar el seu accés als 
estudis en funció de la seva situació socioeconòmica. 
 
Alhora, establirem els mecanismes adients per vehicular formació i treball, 
millorant la connectivitat entre el teixit productiu local i les persones que acaben 
la seva formació. 
 
    22     Equipament informàtic reutilitzable 

 
L’ús de la tecnologia i l’accés a la xarxa han facilitat de manera notable la vida de 
les persones durant el confinament a causa de la crisi sanitària. No obstant, també 
s’ha fet evident que encara hi ha moltes persones que no disposen dels dispositius 
informàtics bàsics per gaudir d’aquests avantatges. Des de l’Ajuntament de 
Deltebre impulsarem la creació d’un banc d’equipament informàtic 
reutilitzable, que ha de permetre vehicular una xarxa solidària per dotar les 
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famílies que ho necessitin d’aquests recursos. Aquest banc, a més a més, també es 
pot complementar amb telèfons mòbils, tauletes... 
 
    23     Promoure l’adquisició d’habitatge d’urgència social 
 
Des de l’Ajuntament de Deltebre, mitjançant les eines que tenim al nostre abast 
com a administració local i en coordinació amb altres administracions, promourem 
l’adquisició d’habitatges d’urgència social per a situacions puntuals que 
requereixen d’una acció ràpida i resposta efectiva.  
 
 24     Creació i difusió de la borsa d’habitatges buits 
 
L’accés a l’habitatge és un dret que des de les administracions local hem de facilitar 
mitjançant les eines que tenim al nostre abast. Per aquest motiu, des de 
l’Ajuntament de Deltebre completarem la borsa d’habitatges buits del municipi i 
en farem difusió d’aquells que compleixin en les característiques de protecció 
oficial per tal de facilitar el contacte entre ofertant i demandant.  
 
 25     Coordinació i impuls dels casals d’estiu 
 
Després de llargs mesos de confinament, els xiquets i xiquetes, sempre i quan sigui 
possible, requereixen d’una oferta variada d’activitats i de casals d’estiu des d’un 
àmbit lúdic però també educatiu. Per aquest motiu, des de l’Ajuntament de 
Deltebre, en coordinació amb les entitats organitzadores, s’incentivarà un catàleg 
de casals d’estiu per tal que els xiquets i xiquetes puguin participar.   
 
 26     Creació del Consell Municipal de la Salut 
 
En el marc del desplegament del Reglament de Participació Ciutadana, des de 
l’Ajuntament de Deltebre impulsarem el consell municipal de la Salut com a òrgan 
d’assessorament i consulta en totes aquelles qüestions relacionades en l’àmbit de 
la salut. 
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Al costat  
dels sectors 
econòmics 
 
 
 
 
 
“ 27  Suport als autònoms, empreses i 
comerç local 
 

Els autònoms, les empreses i els comerços del municipi estan 
patint les conseqüències econòmiques de la crisi de la COVID-19 
i del temporal Glòria. Són moments complicats i des de les 
administracions locals, en coordinació amb la resta 
d’administracions, hem de fer tot el possible per tal que els 
negocis que han hagut de tancar aquests dies puguin obrir 
amb les màximes condicions una vegada finalitzi aquesta 
situació.  
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Per aquest motiu, des de l’Ajuntament de Deltebre apostem per adequar i reforçar 
els incentius a la dinamització econòmica com una eina més de suport als sectors 
econòmics de Deltebre. Aquests ajuts, en funcionament des del 2016, es 
modificaran per incloure les casuístiques del context actual per tal de donar una 
major cobertura als comerços, empreses i autònoms afectats, com per exemple 
ajuts per fer front als lloguers comercials, taxa d’escombraries comercials, taxa 
d’ocupació de la via pública, impost sobre béns immobles, taxa dels mercat 
municipals...  
 
    28     Acompanyament de l’Espai Empresa 
 
En un context d’adversitat com l’actual, els sectors econòmics del municipi 
necessiten les eines i el suport oportú per poder seguir endavant amb el seu negoci 
amb les màximes garanties. Des de l’Ajuntament de Deltebre impulsarem la xarxa 
externa d’acompanyament empresarial mitjançant l’Espai Empresa, com a suport 
de les empreses del municipi en aquelles consultes relacionades amb la 
reactivació empresarial i l’administració pública i més enllà de l’assessorament 
puntual que prestem des del propi Ajuntament o de FECOTUR.  .   
 
    29     Modificació del RELDE per fomentar les compres a empreses locals 
 
El Reglament d’Empreses Licitadores de Deltebre, el RELDE, és un document que 
permet fomentar la contractació a les empreses locals dintre del marc de legalitat 
vigent, per així dinamitzar l’economia del municipi. Seguirem duent a terme 
millores en la implementació d’aquest reglament d’autoregulació per tal de 
facilitar que les empreses del municipi treballin per a l’Ajuntament de Deltebre.  
 
    30     Agregació de serveis i de compres 
 
Des de l’Ajuntament de Deltebre impulsarem un servei de compres agregades que 
permeti als sectors econòmics del municipi la contractació d’un servei i/o producte 
a un cost econòmic més baix, facilitant d’aquesta manera l’estalvi i fomentant la 
igualtat d’oportunitats i transparència en la contractació 
 
    31     Promocions al comerç local 
 
El teixit comercial és el batec d’un municipi i, ara més que mai, hem de dotar 
d’eines i instruments als comerços per tal que tornin a despertar la vida dels 
carrers del municipi. Per aquest motiu, des de l’Ajuntament de Deltebre 
impulsarem campanyes que incentivin la compra als comerços de proximitat i 
mercats municipals, oferint promocions i sortejos que afegeixin valor afegit a la 
compra com podria ser el cas, per exemple, d’atorgar la quantitat econòmica 
equivalent als impostos de tot un any de la persona premiada. 
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    32     Registre de locals buit i ajuts per iniciar l’activitat 
 
Des de l’Ajuntament de Deltebre hem de dotar d’eines a tota aquella gent que vol 
obrir un nou negoci o que vol canviar d’emplaçament. Per aquest motiu, durant els 
propers mesos, elaborarem un registre de locals buits de lloguer per tal de facilitar 
que els emprenedors puguin iniciar o incentivar el seu negoci tenint a la seva 
disposició un local o espai coworking. En aquesta línia, també establirem una 
línia d’ajuts per iniciar l’activitat empresarial.  
 
  33    Ampliació de la franja gratuïta de la zona blava 

 
El centre comercial del La Cava és un dels espais més transitats dels municipi a 
causa de la concentració de comerç i disposa d’una zona blava d’aparcament a la 
majoria del seu perímetre. En aquest cas, en la seva darrera modificació, i de 
manera acordada amb els comerços de la zona, es va decidir introduir la primera 
mitja hora gratuïta per als vehicles. Ara, volem seguir enfortint aquesta proposta i 
crear incentius per tal que el comerç local bonifiqui l’estada a la zona blava als 
clients mitjançant les compres, a banda de buscar una aplicació per facilitar el 
pagament digital.  
 
  34   Reenfocament del mercat setmanal 
 
La crisi sanitària de la COVID-19 ha fet canviar i seguirà fent canviar el nostre dia a 
dia en molts aspectes de la nostra vida. De fet, activitats com el mercat setmanal 
s’hauran d’adaptar a la nova realitat i, per tant, s’hauran d’aplicar els canvis 
escaients per garantir la salut de la ciutadania i per a què el mercat es pugui seguir 
celebrant amb les màximes garanties possibles, i sense posar en perill la salut de la 
ciutadania de Deltebre.  
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Seguim 
avançant, 
#DeltebreFutur 
 
 
 
 
“ 35  La planificació urbanística, una 
oportunitat de futur 
 
Deltebre necessita d’un Pla d’Ordenació Urbanística que permeti 
enfocar el municipi al futur i a la reactivació econòmica, a banda de 
solventar els problemes urbanístics de les famílies de Deltebre. Per 
això, en un context com l’actual, encara pren més rellevància 
l’aprovació del POUM com document i eina de present i de futur per 
garantir el creixement del municipi durant els propers 20 anys.  
 
 
Alhora, l’ampliació del Port de Deltebre ha de permetre també la 
revitalització de l’economia lligada a la nàutica a Riumar, àmbit turístic 
per excel·lència del nostre municipi.  
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    36     Ampliació del polígon industrial 

 
En un context d’adversitat com l’actual, hem de cercar noves oportunitats de 
desenvolupament del sòl industrial del polígon industrial de Deltebre per tal de 
donar cabuda a futures oportunitats empresarials que optin pel nostre municipi 
com a emplaçament de la seva idea de negoci.  
 
    37     Redacció del Pla d’Enfocament Turístic i Econòmic 
 
Deltebre ha de caminar els propers anys amb un full de ruta econòmic que generi 
consens i que ens permeti seguir avançant com a municipi. És per aquest motiu 
que durant els propers mesos s’iniciarà la redacció del Pla d’Enfocament Turístic i 
Econòmic, com a document per a seguir enfortint i dinamitzant l’economia de 
Deltebre des d’una vessant turística i incloent tots aquells trets diferenciadors dels 
sectors econòmics i productius del municipi que ens puguin atorgar valor afegit i, 
a la vegada, atreure inversió i generar riquesa al territori.  
 
    38     Dinamització del Marketplace del cor del Delta  
 
Hem d’entendre les crisis com una oportunitat de millora. En el cas de la COVID-19, 
s’ha posat de manifest la necessitat de disposar d’una botiga online del territori de 
referència que permeti a la ciutadania fer les seves compres als establiments 
habituals sense sortir de casa. És en aquesta línia que volem impulsar el 
Marketplace del cor del Delta, conjuntament amb Sant Jaume d’Enveja, com una 
eina de venta online dels productes de les nostres botigues.  
 
A més a més, també s’estudiarà la viabilitat de crear un servei a domicili per 
aquestes botigues i establiments de restauració, de manera que des de casa seva 
la ciutadania pugui gaudir del producte local i de proximitat del nostre municipi.  
 
    39    Campanya de promoció turística de Deltebre 
 
Deltebre ha esdevingut en aquests darrers anys un referent turístic de primer 
ordre. Un paisatge infinit i familiar, una gastronomia de primera qualitat i un 
producte excel·lent, són alguns dels eixos d’atracció natural de Deltebre i del Delta 
de l’Ebre. En conseqüència, des de l’Ajuntament de Deltebre volem seguir 
impulsant la nostra marca turística i promocionar el nostre municipi amb la creació 
d’una campanya de difusió turística que mostri el bo i millor de Deltebre, i que a 
més a més estigui segmentada atenent als nostres públics objectius.  
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    40     Conferències “Emprenem” dirigides al jovent del municipi 
 
Des de l’Ajuntament de Deltebre crearem un catàleg de conferències dirigides als 
jovent per tal de fomentar l’emprenedoria tot coneixent exemples d’empreses i 
comerços del municipi, o del territori. Les conferències es realitzarien a través d’una 
plataforma web específica i també de les xarxes socials de l’Ajuntament de 
Deltebre.  
 
    41     Ajuts al patrocini publicitari 

 
L’Ajuntament de Deltebre posa actualment a l’abast de la ciutadania unes bases 
de subvencions per al patrocini publicitari del municipi de Deltebre. Aquestes es 
modificaran per tal de donar cabuda a més conceptes de promoció i així facilitar la 
difusió i projecció de la marca Deltebre 
 
    42     Instal·lació de cartelleres electròniques per facilitar la difusió dels sectors 
econòmics 
 
Des de l’Ajuntament de Deltebre volem dotar de noves eines de difusió i de 
projecció del comerç local de Deltebre. En aquest cas, instal·larem cartelleres 
electròniques amb les quals el sector econòmic de Deltebre tindrà la possibilitat 
d’anunciar les seves activitats i productes, i així donar a conèixer els seus serveis a 
la ciutadania.  
 
    43     La formació, instrument per a la especialització 
 
La formació és la millor eina per seguir avançant des de la solidesa i la base que 
aporten els coneixements acadèmics per adquirir noves competències. En aquest 
cas, des de l’Ajuntament de Deltebre volem impulsar la formació online a nivell 
dels sectors econòmics, però també per totes aquelles persones que volen adquirir 
nous coneixements, incloent l’ús de les noves tecnologies. 
 
Al mateix temps, en coordinació amb els centres educatius i les empreses de 
projecció turística, reivindicarem la necessitat que l’institut de Deltebre compti 
amb cicles formatius destinats a la professionalització del sector turístic i/o 
agroalimentari.  
 
    44    La Biblioteca, espai d’estudi i coneixement 
 
Una vegada les autoritats sanitàries autoritzin l’obertura de les biblioteques 
públiques, potenciarem la Biblioteca Delta de l’Ebre com a espai d’estudi. Tothom, 
siguin quines siguin les condicions de la seva llar, l’ha de concebre com un espai 
on poder estudiar i adquirir coneixements amb totes les comoditats. 
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Alhora, amb el suport de la xarxa de voluntariat, ampliarem els horaris i dies 
d’obertura en els períodes de l’any amb més concentració d’exàmens, perquè 
tothom qui estigui estudiant pugui disposar d’un espai còmode, tranquil i amb 
l’accés a la xarxa garantit. 
 
    45     Mescla, la mostra de Gastronomia, Paisatge i Turisme a casa teva 
 
La mostra de Gastronomia, Paisatge i Turisme de les Terres de l’Ebre, Mescla, ha 
obtingut el premi a la millor fira de les Terres de l’Ebre de l’any 2019. Aquest fet 
suposa que des de l’Ajuntament de Deltebre hem de seguir treballant per innovar 
i per seguir dotant aquesta fira dels recursos adients per a què sigui creixent.  
 
Tot i la seva suspensió, aquest any es proposa la creació d’una fira online amb la 
participació de productors i restauradors que vulguin elaborar la seva tapa per 
tal que la ciutadania, des de casa, la pugui elaborar i degustar.  
 
    46     Foment de les activitats online 
 
L’actual context de crisi sanitària està comportant la suspensió i/o ajornament de 
diferents activitats organitzades per l’Ajuntament de Deltebre o pel conjunt del 
teixit associatiu. És per aquest motiu que des del propi ajuntament es cercaran les 
eines per tal de traslladar aquestes activitats en un format online, a través de la 
pròpia pàgina web o de les xarxes socials, i per tal que tothom les pugui gaudir des 
de casa seva, complementant d’aquesta manera el projecte de Mescla des de casa.  
 
    47     EbreTerra, un espai de referència que s’ha d’impulsar 
 
Deltebre disposa d’EbreTerra, el Centre d’Inspiració Turística, un espai que a hores 
d’ara està infrautilitzat i no compleix amb les expectatives de dinamització 
econòmica i turística que hauria de complir en base a la seva idea de creació. El 
context actual posa damunt la taula una nova oportunitat per dotar de 
contingut aquest centre des del Consell Comarcal del Baix Ebre i, si així no 
s’escau, cercar l’instrument de gestió compartida o derivada amb el qual 
l’Ajuntament de Deltebre tingui la capacitat de poder dotar d’ànima i essència 
aquest centre per enfocar-lo a l’impuls econòmic.  
 
    48     Recerca de noves línies de negoci al Delta de l’Ebre 
 
Deltebre és un municipi que compta amb veïns i veïnes amb altes dosis de talent i 
d’innovació. Ara és moment de posar en valor tots aquests coneixements per 
aplicar-los a la recerca de noves línies de negoci i d’estudis que permetin 
generar valor afegit al municipi i riquesa per al territori. En aquest sentit, 
mitjançant aquest Pla de Reactivació es proposa l’impuls d’un mecenatge atorgat 
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a projectes en implantació de comerços i estudis de sectors estratègics del Delta 
de l’Ebre, el qual sigui proposat per les empreses del municipi.  
 
49   Creació del Consell del Sector Primari 
 
En el marc del desenvolupament del Reglament de Participació Ciutadana, des de 
l’Ajuntament de Deltebre crearem el Consell del Sector Primari per tal que 
esdevingui un òrgan assessor i de consulta relacionat amb aquelles qüestions que 
afecten, de manera directa, a un dels sectors més rellevants del nostre municipi i 
que ha patit de forma especial els efectes del temporal Glòria. 
 
50   Lluita contra la inacció pública i l’abandonament institucional 
 
Des de l’Ajuntament de Deltebre seguirem reclamant a l'administració de l’Estat i 
a les institucions de la Generalitat de Catalunya la seva implicació per fer front als 
reptes als quals s’enfronta el nostre municipi: revertir la regressió de la nostra 
costa en coordinació amb la Taula de Consens del Delta, reivindicar el dragatge 
permanent de la bocana del riu, millorar la gestió i condicions del port d’Illa de Mar, 
cercar un model de gestió localitzat de la finca de Bombita, avançar en la 
planificació urbanística... són només alguns exemples de grans assumptes 
pendents de resoldre. 
 
La inacció pública que ha patit el nostre territori de manera sistèmica al llarg dels 
anys, s’ha vist evidenciada davant situacions de complicació com el pas del 
temporal Glòria, amb greus afectacions a la costa de Deltebre, o amb els efectes 
que pot generar la pandèmia COVID-19, amb menys oportunitats de reactivació 
per les persones afectades. Seguirem lluitant, per tant, per posar al capdavant la 
dignitat de la ciutadania de Deltebre. 
 


