
 

 

 

 

 
MOCIÓ D'ENLAIREM DELTEBRE PER A LA IMPLEMENTACIÓ DEL 
CENTRE DE SALUT DEL DELTA 
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, la regidora del grup 

municipal d’Enlairem Deltebre Sra. Lluïsa Ventura Galiano, procedeix a la 

lectura de la moció següent: 

“Qui subscriuen, grups municipals d’Enlairem Deltebre i SD-CP a l’ajuntament 
de Deltebre en ús de les facultats que la legislació vigent li concedeix, al Ple de 
la Corporació eleva la següent INFORMACIÓ: 
 
Els sistema sanitari de Catalunya, mitjançant el vigent Pla de Salut, descriu una 
sèrie de reptes per tal d’adaptar el servei que es presta als ciutadans i 
ciutadanes del nostre país. En aquest sentit, entre d’altres, detalla la necessitat 
de donar resposta a la demanda canviant de serveis assistencials, a l’augment 
de l’esperança de vida de la població, a la modificació de les necessitats de 
salut de les persones i a l’evolució de les pròpies expectatives que els 
ciutadans i ciutadanes tenen en relació amb l’assistència sanitària.  
 
En el cas de Deltebre, l’actual servei del Centre d’Atenció Primària no disposa 
dels recursos suficients per donar resposta aquests reptes esmentats de 
manera eficient, ni a les pròpies necessitats dels propis veïns i veïnes del 
municipi. Tampoc, evidentment, als dels municipis de Sant Jaume d’Enveja i els 
Muntells, que esdevenen àrea d’influència del propi CAP de Deltebre. La suma 
de les tres poblacions, en temporada d’estiu, pot arribar a superar els 25.000 
habitants a causa de la potencialitat turística del Delta de l’Ebre. Una xifra a la 
qual s’haurien d’afegir els habitants de les poblacions que, per proximitat, 
decideixen visitar-se al nostre Centre d’Atenció Primària.  
 
Les queixes constants dels veïns i veïnes vers el servei prestat són de manifest 
i de relleu durant els darrers mesos i anys. Entre d’altres, es posa de manifest 
els excessius temps d’espera dels pacients per ser atesos, no només pel propi 
metge o metgessa, sinó també al taulell d’informació; l’excés de rotació dels 
propis metges i metgesses i la seva no substitució en cas de baixa; i la manca 
d’equipament tècnic per facilitar proves específiques que no facin desplaçar als 
veïns i veïnes en centres hospitalaris del territori.  
 
Aquesta sèrie de mancances es poden veure agreujades a mig termini si tenim 
en compte l’increment de l’esperança de vida, el qual implica atendre a més 
persones, més grans, amb més patologies i amb més grau de complexitat, i 
també la recuperació de malalties específiques que requereixen d’una atenció 
continuada.  
 
Així doncs, atenent a la projecció de capitalitat de Deltebre i la seva situació 
estratègica al cor del Delta de l’Ebre, entenem que el municipi i els veïns i 
veïnes requereixen d’una millor atenció i d’un centre de salut de primer nivell 
per donar resposta a les necessitats mèdiques de la ciutadania, com també 



 

 

dels municipis de l’àrea d’influència esmentats al principi del redactat, i afrontar 
els reptes de la societat del futur amb els recursos suficients.   
 
Per tot això, des del grup municipal d’Enlairem Deltebre proposem al plenari 
municipal els següents acords: 
 

1. Instar al departament de Salut de la Generalitat de Catalunya a 

l’adequació i millora de les instal·lacions del Centre d’Atenció Primària, 

adquirint l’equipament tècnic necessari per a la realització d’analítiques 

simples en casos d’urgència i un aparell de realització de radiografies.   

 

2. Instar al departament de Salut de la Generalitat de Catalunya a 

augmentar el número de professionals establerts al centre de Deltebre 

amb la finalitat de prestar una millor atenció a la ciutadania, així com 

també reduir els temps d’espera dels pacients en els diferents serveis 

que es presten des del Centre d’Atenció Primària.  

 

3. Instar al departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, i en la 

seva planificació territorial, que fixi la implementació del Centre de Salut 

del Delta i iniciï els tràmits de redacció del projecte per crear un espai 

sanitari referent al Delta de l’Ebre amb l’objectiu de donar una millor 

cobertura al nostre municipi i als municipis veïns. 

 

4. Traslladar aquests acords al departament de Salut de la Generalitat de 

Catalunya, als serveis territorials de Salut de la Generalitat de Catalunya 

a les Terres de l’Ebre, a l’Institut Català de la Salut, a l’Ajuntament de 

Sant Jaume d’Enveja i als grups parlamentaris.   

 

Deltebre (Delta de l’Ebre), desembre de 2019. Sgt., ED-Junts                                                                          
SD-CP.” 
 
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix 
Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà a 
favor de la proposta. 
 
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD-AM i diu que el 
seu posicionament serà d’abstenció a la proposta. 
 
Intervé el Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal d’ED-Junts i diu que el 
seu posicionament serà a favor de la proposta. 
 
Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 
proposta quedant aprovada per majoria absoluta, amb dotze vots a favor de 
Lluís Soler Panisello (ED-Junts), Elisabeth Tomàs Franch (ED-Junts), Carlos 
Serra Ventura (ED-Junts), Anna Gimenez Uribe (ED-Junts), Francisco Castro 
Casanova (ED-Junts), Lluïsa Ventura Galiano (ED-Junts), Robert Bertomeu 
Callau (ED-Junts), Íngrid Santiago Casanova (ED-Junts), Joan Lucas Bo (ED-
Junts, Carme Franch Tomàs (ED-Junts), Andreu Curto Castells (ED-Junts) i 



 

 

Aleix Ferré Ribes (SD-CP) i cinc vots d’abstenció de Joan Alginet Aliau (ERC-
MD-AM), Laura Fabra Verge (ERC-MD-AM), Rafa Flores Andreu (ERC-MD-
AM), Vanessa Callau Miñarro (ERC-MD-AM), Juan Carlos Bel Carbó (ERC-MD-
AM) per tant resta expedit el tràmit adient sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-
ho a terme i per portar a efecte el que calgui per a l’execució d’aquest acord. 
 
 

 

 


