
 

 

 
 
MOCIÓ D'ERC-MÉS DELTEBRE PER LA MILLORA I MANTENIMENT DELS 
PARCS INFANTILS 
 
Qui subscriu, el grup municipal d’ERC-Més Deltebre, en ús de les facultats que 
la legislació vigent li concedeix, al Ple de la Corporació eleva la següent 
INFORMACIÓ: 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

Els parcs infantils són espais per al servei, l’ús i el gaudir de tota la població 
infantil. Per aquesta raó els espais de joc infantil han de garantir la seguretat dels 
infants, la inclusió, tenint en compte totes les capacitats diverses, la sociabilitat i 
uns mínims estàndards de qualitat, però en canvi hi ha espais del municipi de 
Deltebre que estan en un estat de degradació injustificable: gronxadors trencats, 
paviments malmesos, fonaments de ciment al descobert, bases de tobogans 
podrides, fonts d’aigua trencades entre d'altres. Per posar algun exemple, els 
parcs infantils del carrer Estació, de l’Avinguda Goles de l’Ebre a la “zona dels 
Castanyeros”, els de la Plaça Coliseum, els de les antigues escoles de Riumar, 
el de l’Avinguda Esportiva o els del carrer Reis Catòlics, presenten un estat molt 
deficient pel que fa a la seva imatge, seguretat i falta de manteniment. 
 
A l’espera que es constitueixi el Consell dels Infants de Deltebre, aprovat a 
proposta d’ERC Deltebre el juliol de 2020, cal actuar amb la màxima celeritat en 
millorar la imatge d’aquests espais i situar les accions en benefici dels infants de 
Deltebre com a prioritàries i estratègiques. 
 
Per tots aquests motius, el grup municipal d’Esquerra Republicana-Més Deltebre 
proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER. Establir un Pla de manteniment de tots els parcs infantils de Deltebre 
que inclogui inspeccions preventives i funcionals, manteniment setmanals i 
desinfeccions. 
 
SEGON. Senyalitzar les franges d'edat per les quals estan destinats els diferents 
jocs i    del grau d'inclusió de cada equipament 
 
TERCER. Dissenyar els nous parcs infantils de manera que siguin totalment  
inclusius. 
 
QUART.- Traslladar aquests acords a l’àrea de #DeltebreActiu. 
 
No obstant, el ple aprovarà el que consideri oportú. 



 

 

Portaveu del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya- Més 
Deltebre a l’Ajuntament de Deltebre. Sgt.- Joan Alginet Aliau. 
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