
 

 

 

 

 
MOCIÓ DE SD-CP PER DEMANAR LA CREACIÓ D'UNA LÍNIA D'AJUTS 
ESPECÍFICS PER ALS MUNICIPIS AMB LES RENDES MÉS BAIXES 
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, el regidor del grup 

municipal de SD-CP Sr. Aleix Ferré Ribes, procedeix a la lectura de la moció 

següent: 

“Qui subscriu, grup municipal de 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: 
 
Després de la publicació per part de l'Agència Tributària de l'estadística dels 
declarants de l'IRPF per municipis de l'any 2017 amb el posicionament dels 
municipis de més de 1.000 habitants Deltebre, ocupa un dels últims llocs , dels 
20 municipis de la província de Tarragona amb les rendes més baixes, 19 són 
de les Terres de l'Ebre. 
 
L'any 2008 es va engegar el programa "Treball a les 7 comarques" destinat a 4 
comarques de Catalunya, entre elles la Terra Alta, i l'any 2010 s'inclouen les 
comarques del Baix Ebre, el Montsià i la Ribera d'Ebre. Aquest programa neix 
amb el propòsit d'afavorir la vertebració territorial, compensar les desigualtats i 
potenciar el desenvolupament de les zones amb menys dinamisme econòmic o 
especialment despoblades del territori català. Ja han passat uns quants anys 
des de la realització d'aquest programa, i les 4 comarques de les Terres de 
l'Ebre, continuem estant a la cua de creixement i de desenvolupament. 
 
Les Terres de l'Ebre som comarques rurals, el sector primari encara té un pes 
molt important. En aquests moments en què han sorgit en força moviments 
socials que demanen que prenguem consciència que necessitem un 
desenvolupament sostenible, hem de reivindicar el fet que només amb un medi 
rural viu hi haurà desenvolupament sostenible. Necessitem dinàmiques actives 
de diversificació de l'economia que complementin i completin la tasca agrària 
que ens identifica. Sense pagesia no hi ha espais rurals actius i sense activitat 
als espais rurals no hi ha pagesia. Les societats post industrials s'identifiquen 
per donar un suport integral a la tasca agrària des d'una visió territorial que 
generi valor afegit i que treballi per la viabilitat econòmica, social i ambiental de 
les empreses rurals de tots els sectors d'activitat. 
 
La pagesia és imprescindible per la salut dels espais rurals, com també ho són 
totes les persones i empreses que hi vivim i treballem en aquests espais rurals. 
Malauradament el món rural, i especialment les Terres de l'Ebre, necessitem 
polítiques específiques de suport, acompanyament i dinamització. Necessitem 
una discriminació positiva transversal dels diferents departaments i nivells de la 
nostra administració pública, a través d'un pla de xoc per evitar el 
despoblament, fomentar el retorn del talent i engegar un pla d'economia circular 
que englobi tots els sectors econòmics de la població. 
 



 

 

Per aquest motiu, el grup municipal de SD-CP demanem que s’adoptin els 
següents acords: 
 
1. Implantar mesures de discriminació positiva als municipis amb les rendes 
més baixes, com és el cas de Deltebre, de manera transversal des de tots els 
departaments i administracions supramunicipals. 
 
2. Un pla d'ajudes específiques per la creació i implementació de petites i 
mitjanes empreses al municipi. 
 
3. Traslladar aquests acords, al Consell Comarcal del Baix Ebre, a la Diputació 
de Tarragona, al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, al 
govern d'Espanya, al Congrés dels Diputats i al Senat. 

 
Deltebre, desembre de 2019. Sgt. Socialistes Deltebre-CP.” 
 
Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 
proposta quedant aprovada per unanimitat, 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. 
 

 

 


