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Introducció 

Constatem que Catalunya i Deltebre estan vivint una situació excepcional. Dia 
rere dia comprovem les conseqüències de la pandèmia del COVID-19 en les 
nostres vides, i l’abast estructural que aquesta té i tindrà en el present i futur de 
la nostra societat. Estem davant d’un moment transcendent de la nostra 
història, i hem d’estar-hi a l’alçada des de la responsabilitat col·lectiva i 
individual. 

Els efectes de la pandèmia s’han fet sentir en tots els àmbits de la societat. Ha 
interromput la forma de vida arreu, també la de tots els deltebrencs i 
deltebrenques i ha incidit en la salut de persones que conviuen amb nosaltres. 
Quan encara no ens havíem pogut recuperar dels efectes del devastador 
temporal Glòria, ara hem hagut de fer front a aquesta dura realitat d'abast 
mundial però amb efectes directes sobre l'economia del nostre municipi. 

En primer lloc, volem transmetre el nostre afecte a aquelles famílies que 
han patit el cop més directe del virus amb la pèrdua d’algun ésser estimat. 

També volem manifestar tot el nostre suport a aquelles persones que d’una 
manera o altra s’han vist afectats amb la pèrdua de llocs de treball, 
distanciament dels seus éssers estimats, patiment, incertesa i dificultats 
per a accedir als serveis bàsics. 

En segon lloc, volem manifestar el nostre compromís amb totes aquelles 
empreses, autònoms, comerços...que han hagut d’aturar les seves activitats i 
suportar l’impacte econòmic d’aquesta crisi. Són moment durs i difícils i entre 
tots reconstruirem el teixit econòmic per tal que l’activitat es recuperi i reprengui 
la normalitat. 

Volem expressar també el nostre més sincer agraïment a tots els 
treballadors i treballadores que, des de diferents tasques i serveis, fan 
possible l’atenció a les necessitats bàsiques de la ciutadania. Molts ho fan des 
de casa, però altres ho estan fent a peu de carrer per tal que la resta puguem 
seguir confinats. 

Volem també donar les gràcies a aquestes treballadores i treballadors que 
assisteixen cada dia al seu lloc de treball habitual desenvolupant tasques 
essencials: els serveis sanitaris, farmacèutics i de cura; els sectors 
agroalimentaris; els de neteja; els cossos de seguretat( especialment la Policia 
Local de Deltebre), emergències i el cos de voluntaris de Protecció Civil de 
Deltebre; els sectors del transport; els sectors comercials; els sectors 
energètics; les administracions públiques, i les fundacions, entitats socials i 
ONGs: amb el  



  

 

 

 

 

seu esforç compromès, i exposats a més a riscos, treballen per garantir la salut, 
la seguretat i l’abastiment de recursos als qui més ho necessiten i al conjunt de 
la població. 

Volem tant mateix donar les gràcies als i les treballadores de l’Ajuntament de 
Deltebre, que des del primer moment s’han adaptat a una nova manera de fer 
mitjançant el teletreball. Amb al seu compromís i voluntat de servei, s’ha pogut 
mantenir el funcionament de l’administració per tal de garantir el serveis als 
ciutadans i ciutadanes. 

D’altra banda, la ciutadania de Deltebre ha sabut estar a l’alçada complint amb 
les mesures de confinament mantenint les seves funcions laborals des de casa, 
atenent als ciutadans aquells que formen part dels serveis essencials, aportant 
un munt d’iniciatives a les xarxes per alleugerir els efectes del confinament i 
bastint una xarxa d’ajuda mútua que ens ha fet més forts com a comunitat. 

El document que els presentem tot seguit concreta mesures per avui, altres per 
l’endemà de la pandèmia. Un demà que no serà immediat sinó progressiu i que 
obrirà un escenari amb una greu crisi econòmica i amb grans problemàtiques 
socials, entre d’altres. Per això, estem convençuts que ens esperen encara 
moltes hores de reflexió i de pensar incansablement mesures per paliar-ne els 
efectes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

L'instrument : la taula de planificació estratègica 

 

És hora de dotar-nos d'instruments de debat i reflexió que vagin més enllà de la 

pròpia dinàmica de govern i oposició, ja que tot i ser els representants de la 

ciutadania, el nostre camp d'actuació i de visió pot ser esbiaixat, limitat i fins i 

tot parcial. És hora de sumar també l'experiència del teixit productiu del nostre 

poble a una gran taula de planificació estratègica per poder superar aquesta 

situació que ens afectarà en els propers anys. No ens podem limitar a gestionar 

un període concret del temps, ni tan sols a l'excepcionalitat que ha generat 

aquesta pandèmia sobre l'economia i la societat global. Tenim  l'oportunitat 

de traçar un gran pla de reactivació que suposi abordar els problemes 

estructurals que tenim com a municipi. Aprofitem l'ocasió i posem fil a 

l'agulla als problemes que aquesta situació han aguditzat, però que 

malauradament ja portem anys patint.  

Proposem una taula de treball on estiguéssim representats com no pot ser 

d'una altra manera el govern municipal, les forces polítiques amb representació 

al ple i aquelles del municipi que tot i no tenir representació també s'hi vulguin 

sumar. També la Federació de Comerç i Turisme de Deltebre ha de tenir un 

paper clau en tota aquesta planificació estratègica. Hem de sumar també una 

representació del sector primari ( arròs, pesca i aqüicultura) i de les empreses 

representatives amb més volum de facturació del municipi. Ens cal, una bona 

representació de les entitats socials, com Creu Roja i les Càritas, però també 

de les escoles i de l'Institut. No ens limitem a obrir el debat i reflexió a tots 

els àmbits del nostre municipi, com més veus i accents, més acurat a la 

realitat serà aquest instrument. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

Aspectes generals a tenir en compte 

 

Per impulsar les mesures de reactivació social i econòmica, el nostre grup 
municipal planteja reestructurar el pressupost municipal de 2020 per a 
atendre totes aquestes necessitats. Hi ha partides, que s'han de prioritzar i 
conseqüentment ampliar, i altres, que hauran de baixar-se de forma 
substancial. Ara per ara, amb les partides que vam aprovar al pressupost 
d'aquest exercici, seria perfectament possible aconseguir com a mínim que  
1,5M€ vagin a partides de reactivació social i econòmica.  
 
Una altre aspecte important, és saber que fer amb el superàvit. Caldrà estar 
atents a la quantia que el govern de l’Estat permetrà als ajuntaments destinar a 
pal·liar els efectes d’aquesta pandèmia, i en tot cas, com a mesura excepcional 
considerem oportú fer-ho. Aquest 2020 les regles fiscals quedaran superades 
per tot arreu, però també hem de preveure la caiguda dels ingressos provinents 
de l’Estat, per tant és important reservar romanents que ens permetin quadrar 
pressupostos els propers anys, que ens permetin preservar els serveis públics 
que fins ara hem vingut desenvolupant. 
 

 

Un altre assumpte important, i no menor és el deute municipal. Des del nostre 
grup municipal proposem que de moment no és preferible abordar-lo com a 
prioritat ja que al nostre municipi el deute és baix. És millor conservar aquests 
recursos per quadrar pressupostos corrents si els ingressos ens cauen molt els 
propers anys. 
 

 

Entenem que és de justícia -i així s'ha fet des del primer dia- eximir del 

pagament en tots aquells serveis que no es puguin gaudir durant el període de 

l’estat d’alarma. Jurídicament és viable fer-ho. Però hem de treballar per 

allargar l’exempció més enllà d’aquest període amb la cobertura jurídica en 

aplicació de la Llei General Tributària, per tant, considerem que caldrà 

modificar abans alguns àmbits de les ordenances fiscals.  Per les taxes i 

preus públics en què el fet imposable es produeix quan es gaudeix del servei 

(accés a equipaments públics, prestació de serveis assistencials, etc...) sí 

podríem fer-ho, eximint totalment o parcial pel que resta d’any.  

 

 



  

 

 

 

 

 

Donat el caràcter excepcional de la crisi i la dificultat per modular les rebaixes 

fiscals en base a la capacitat econòmica, és preferible aplicar mesures 

d’ajuts  econòmics que recaiguin sobre les famílies, empreses i comerços 

que hagin patit majors afectacions, i que tinguin caràcter puntual per aquest 

any 2020. Els ajuts es poden definir com una via excepcional per a cobrir les 

quotes tributàries que per normativa no podem eximir del seu pagament. 

 
Caldrà també una reprogramació de les activitats culturals i festives en la 

mesura del possible: trobarem les eines, els espais i els recursos per què els 

sigui fàcil la tornada a l’activitat de creadors,artistes i entitats. Ha d'existir un 

compromís de revertir les partides pressupostàries dels esdeveniments 

que s'acabin suspenent ( com Delta Fira, Mescla, Festes de l'Arròs...) per a 

accions i polítiques d'ajut directe al teixit econòmic de Deltebre.  

També considerem encertades les mesures que des de la declaració de l'estat 

d'alarma l'equip de govern de l'Ajuntament de Deltebre ha impulsat i ha posat 

en marxa. Per tant, les propostes que s'enumeraran a continuació pretenen ser 

si s'escau, una complementació de les mateixes. 

 

 

Àmbits d'actuació del pacte : les persones i l'activitat econòmica 

 

Els eixos d'aquest pla són les persones i l'activitat econòmica. 

 

1. Les persones 
 

Les famílies més vulnerables 

1. Elaboració d'un reglament de lloguer d'habitatges buits i crear un servei 

municipal d'habitatge que ajudi a les famílies amb més necessitats a 

trobar lloguers justos. Creació d'una borsa d'habitatges i establir ajuts 

pels propietaris dels pisos de lloguer.  

2. Promoure els canvis normatius necessaris de tota mena, que permetin 

adaptar les ordenances fiscals a les necessitats socials resultat de la 

crisi. 



  

 

 

 

 

3. Treballar i mirar de negociar amb les empreses de subministraments 

bàsics (aigua, llum i gas ) per ajornar el pagament dels rebuts d’aquelles 

famílies que més hagin patit els efectes de la crisi. 

4. Mesures per a l’acompanyament protocol·lari (de decessos) de les 

famílies amb algun finat per coronavirus o per alguna altra causa durant 

el confinament. 

5. Fomentar la solidaritat entre la ciutadania davant la situació en que 

quedaran algunes famílies i empreses per tal que els propietaris que 

tinguin capacitat per condonar o aplaçar cobraments de lloguers tant en 

el locals com en habitatge. 

6. Beques de transport per al jovent de famílies vulnerables que estudiïn 

fora del municipi. 

7. Impulsar una brigada jove, on es puguin contractar durant les vacances 

d'estiu a joves per fer feines de la brigada (manteniment, neteja de 

pintades...). 

8. Reduir les quotes familiars i persones a títol individual si es troben a 

l'atur, d'accés al Centre Esportiu del Delta. 

9. Bonificacions de fins al 95% en l’IBI 2021 als propietaris que revisin a la 

baixa, a partir de la declaració de l’estat d’alarma, els lloguers vigents 

entre particulars i empreses. 

 

Xiquetes i xiquets 

10. Dotar i reforçar les partides per a l'adquisició de material escolar per al 

proper curs 2020-2021. 

11. Prestacions per a les famílies que hauran d’anar a treballar (amb el nou 

decret del govern Espanyol que trenca part del confinament) i que tenen 

nens petits a casa confinats que no saben amb qui deixar. 

12. Treballar en la implementació d'una xarxa wifi a tot el municipi amb 

accés exclusiu per a activitats educatives. 

13. Engegar un Pla Educatiu amb recursos propis, inclusiu i complementari 

a l'activitat lectiva per a totes les xiquetes i xiquets. Compromís 

d'augmentar any rere any la partida d'Ensenyament al pressupost 

municipal. 

14. Analitzar el tema beques menjador. El Consell Comarcal va posar a 

disposició targetes per tal que tots aquells nens que percebien les  



  

 

 

 

 

beques abans del confinament, les seguissin percebent durant el 

confinament. Cal veure, però, si aquestes necessitats no s’han 

incrementat a causa de la crisi, que molt probablement haurà deixat més 

d’un pare i/o mare sense feina.  

15. Posar-nos immediatament a imaginar i dibuixar com ha de ser aquest 

estiu, potenciant més que mai les activitats d’aprenentatge no escolars. 

Potenciar els casals d’estiu, per tal que acullin gratuïtament als nens de 

les famílies que no ho poden pagar, i que s’allarguin tot l’estiu, també 

l’agost i les dues setmanes de setembre prèvies a l’inici de curs, amb 

una mica més de continguts i no només de lleure. 

 

16. Impulsar programes que incloguin pares/mares per formar en un mínim 

d’habilitats digitals, que redundarien en la possibilitat de donar suport a 

l’educació dels fills per part d’uns pares que per qüestions 

socioeconòmiques no tenen aquest tipus de competències. 

 

Gent gran 

17. Crear una base de dades per tenir controlades les persones grans que 

viuen soles i impulsar una borsa de voluntariat permanent que els ajudi 

amb aquelles tasques imprescindibles (alimentació, medicaments...) del 

seu dia a dia. Hem de tenir accés fàcil i constant a totes aquestes 

persones. 

18. Suprimir les taxes relacionades amb tràmits administratius de 

l'Ajuntament durant el 2020 a les persones majors de 65 anys. 

19. Impulsar la creació i posada en marxa del Consell de la Gent Gran. 

 Salut 

20.  Impulsar la creació i posada en marxa del Consell Municipal de la Salut 

amb la participació de tots els professionals de l'àmbit sanitari del nostre 

municipi ( metges/esses, infermers/es, especialistes, dentistes, personal 

tècnic sanitari...) i també d'entitats socials i sanitàries com Creu Roja. 

 

 

 



  

 

 

 

 

2. L'activitat econòmica 

 

Aquests dies que des dels ajuntaments estant buscant fórmules a curt termini 

per ajudar a fer front als impactes negatius generats per l’aturada de l’activitat 

ocasionada pel coronavirus, en clau d’hisenda local considerem, en primer lloc, 

que cal fer una anàlisi de l’afectació al municipi en base a la realitat 

socioeconòmica, les dades territorials d’atur i ERTOs o la composició del 

teixit econòmic. No podem proposar mesures generalitzades, ja que no 

correspondria amb el grau d'afectació real. 

Som conscients que alguna mesura de les que proposem escapa, en alguns 

aspectes, de les competències delegades de què som dipositaris. En 

presentar-les, no hi ha darrere una voluntat demagògica, ni d’enfrontar aquest 

govern contra atzucacs insuperables. Però, si és el cas que alguna 

competència no delegada, ens barra el pas a ajudar els nostres ciutadans, 

estem disposats a lluitar-la amb el govern municipal, o a exigir que qui en tingui 

la titularitat exerceixi les responsabilitats envers la població. També és el 

nostre deure cercar solucions que avui en dia encara no són possibles. 

 

Considerem imprescindible enfocar els criteris d’accés als ajuts per tal que 

impactin realment sobre famílies, comerços i autònoms directament afectats 

per la situació de l’estat d’alarma. Pensem que alguns establiments han estat 

oberts i no han patit davallada d’ingressos. Algunes mesures benintencionades, 

com el txec universal per comprar a comerços del municipi, poden no recaure 

sobre les famílies més necessitades i a més se’n beneficiaran més precisament 

aquells comerços que han pogut mantenir l’activitat(supermercats, farmàcies, 

etc.).  

És important vincular els ajuts a àmbits i objectius específics: 

- Cobrir part dels impostos municipals 2020. 

- Cobrir part del lloguer dels locals comercials. 

- Finançar despeses de lloguers i/o subministraments a famílies que hagin vist 

reduïts els seus ingressos per l’afectació d’un ERTE o acomiadaments. 

- Afavorir la contractació de persones aturades. 

 



  

 

 

 

 

Definir accions de reactivació econòmica que vagin més enllà dels ajuts 

directes, que se centrin en definir un model de consum de proximitat i de petits 

productors locals. D’una banda amb les campanyes de conscienciació per 

incidir sobre el consum particular, amb el missatge d’ajudar al teixit econòmic 

de proximitat. D’altra banda, amb els incentius i sinergies entre els comerços, 

restauradors i petits productors locals o comarcals per tal que ofereixin i 

comercialitzin els seus productes. 

 

Dintre d'aquest àmbit, i com a eixos transversals d'actuació, amb una 
perspectiva de generació d'activitat econòmica és del tot necessari agilitzar 
els treballs tècnics i polítics per tenir quant abans millor el nou POUM i 
conseqüentment aixecar la suspensió de llicències. També, considerem 
que és ara el moment oportú per clarificar quin paper ha de tenir l'Ajuntament 
de Deltebre amb la gestió i explotació de la finca de Bombita. Aquesta 
oportunitat que tenim davant des de fa temps, pot convertir-se en una font de 
riquesa i de generació d'ocupació en l'àmbit del turisme sostenible que sense 
cap mena de dubte podem deixar escapar. 
 

 
A més, ara tenim una perfecta oportunitat per iniciar els treballs de revisió de 
la pressió fiscal del nostre municipi i mirar a mig i llarg termini una reducció 
d'algunes càrregues impositives i de quina manera podem equiparar-nos a la 
resta de municipis veïns.  
 
S'han de diferenciar bé, les activitats econòmiques (de tots els àmbits) que han 
hagut de tancar,de les que han pogut seguir obertes i establir barems de 
pèrdues del volum de facturació per trams (25/50/75 i 100% per exemple). 

 

Comerç 

21. Supressió de la quota per als paradistes del mercat municipal, tant 

interior, exterior, com les caselles mentre duri el confinament de les 

famílies. 

22. Que les empreses subministradores de productes i/o serveis de 

l'Ajuntament siguin empreses amb seu social a Deltebre, encara que 

l'import de les factures sigui major que empreses de fora de Deltebre. 

23. Creació d’una campanya de crida a la ciutadania i de suport per tal de 

fomentar el consum de proximitat i solidari al comerç local i de 

proximitat.  



  

 

 

 

 

24.  Eximir del pagament de la taxa d'ocupació de la via pública durant el 

2020 a tots els comerços i establiments. 

25. Compensar amb les bases d'ajuts vigents la taxa d'escombraries dels 

comerços i activitats econòmiques que han patit les conseqüències del 

covid-19. Aquelles activitats que han reduït de forma considerable els 

seus ingressos i han hagut de tancar de forma temporal, s'hauria de 

bonificar si s'escau, un 50% de la taxa de recollida d'escombraries. 

26. Sensibilitzar a la població de la importància del producte Km0 i de la 

seva adquisició i venda.  

 

 

L'activitat turística 

27.  Ajuts directes a les empreses d'activitats turístiques del municipi. Posar 

especial èmfasi amb les empreses de turisme sostenible i rural i el sector 

de la restauració i hostaleria.  

28. Pla de formació del sector turístic en el nou horitzó que s'obre a partir 

d'aquesta realitat. 

29. Elaboració d'un pla estratègic de turisme a Deltebre que posi l'accent en 

les possibilitats naturals, gastronòmiques i paisatgístiques, però també 

amb el potencial esportiu o del nucli de Riumar o l'ecoturisme. 

Empreses 

30.  Oportunitat per impulsar l'ampliació del Polígon Industrial "Les Molines" , 

fer-lo atractiu i que estigui amb tots els serveis requerits. 

El sector primari 

31. Caldrà treballar primer com revertir els efectes del temporal Glòria, però 

el millor mecanisme és ajudar a difondre el paper fonamental de l'arròs a 

l'economia local, així com l'aqüicultura i la pesca. 

 

 

 



  

 

 

 

 

Conclusió 
 
Hem volgut al llarg d’aquest document construir un corpus d’iniciatives que doni 

suport a la idea que venim defensant que el coneixement, la intel·ligència 

col·lectiva, deliberativa i participativa ha de donar, sens dubte, més i millors 

fruits que la saviesa d’uns pocs. Deltebre té múscul, té capacitats i té interès 

participatiu i cal aprofitar aquest potencial. Només es tracta d’articular amb 

generositat i voluntat de sumar les relacions ciutadanes i socials per tal 

d’aconseguir millors solucions. 

La complexitat dels problemes cada dia serà més important; la 

interdisciplinarietat i la transversalitat són en molts dels reptes que ens tocarà 

afrontar. Si no superem la idea de voler tenir el monopoli del poder (que res té 

a veure amb el “saber”) i no cedir espais de participació a tothom, difícilment 

afrontarem un futur que desbordarà les solucions conegudes i provades i 

demanarà solucions innovadores que naixeran de la discussió i la síntesi de 

molts punts de vista diversos, d’amarar-se d’altres fonts i trencar l’endogàmia 

limitadora. Les solucions innovadores no es generen mai de manera 

individual, sempre sorgeixen de l’esforç i la cooperació col·lectiva. Només 

així podrem  oferir noves respostes a les demandes socials més urgents i 

necessàries, amb l’objectiu de millorar el benestar humà. 

Esperem haver aportat alguna idea positiva que el nostre govern tingui a bé 

considerar i implementar. Esperem també haver demostrat el nostre compromís 

de treball i de servei a la societat i al nostre municipi en particular. Tenim 

voluntat de consens i no de discrepàncies. Segur que ens separen molts 

aspectes, pel que fa a la concepció de com cadascú de nosaltres es dibuixa el 

seu model de municipi ideal i de com fer-lo possible, però també és segur que 

totes i tots volem el benestar de les nostres veïnes i veïns i, per tant, els 

nostres camins convergiran molts cops i seria bo que en aquestes interseccions 

col·laboréssim sense desconfiances ni interessos partidistes. 

 

 

Deltebre, 22 d’abril de 2020. 


