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“

Us podria posar mil exemples
de com ha canviat Deltebre
en aquests quatre anys,
però el que més em satisfà
és haver despertat l’orgull de poble
entre la ciutadania.

Benvolgut veí, benvolguda veïna,
El proper 26 de maig són les eleccions municipals. Unes eleccions clau per seguir dibuixant el
futur de Deltebre.
Com heu pogut comprovar durant aquests quatre anys, natros som gent que complim amb els
compromisos que assumim. Vam dir que treballaríem les 24 hores del dia per sostobar i enlairar
Deltebre. I us puc ben assegurar que així ho hem
fet, amb el màxim esforç i il·lusió en tot moment.
Sense menystenir en cap cas tot el llegat heretat,
voldria posar en relleu que Deltebre mai havia
canviat tant en només quatre anys. Us podria posar mil exemples d’aquest canvi, però el que més
em satisfà és haver despertat l’orgull de poble entre la ciutadania. Un orgull que teníem adormit i
que ara sentim diàriament quan passegem per un
Deltebre més net, amb nous i millors equipaments
o quan participem en alguns dels actes multitudinaris que organitzem.
En aquestes eleccions tenim l’oportunitat de seguir avançant conjuntament, amb fermesa i velocitat. I així ho volem fer constar en aquest programa
de govern que hem elaborat a partir de les necessitats analitzades, però també de les inquietuds i
propostes rebudes per part de la ciutadania i del

teixit associatiu durant aquest mandat. Us presentem 200 accions que caminen més enllà de quatre anys i que ens permetran enlairar Deltebre
des de l’ànima de la seva gent.
Amics, amigues, ens trobem en un moment històric de transformació del nostre Deltebre i per això,
avui, tinc més il·lusió que mai per seguir treballant per un municipi on tota la ciutadania s’hi
pugui sentir motor actiu de canvi. Si em feu confiança seguiré dedicant els millors anys de la meva
vida per a tots i totes vatros, tal com he demostrat
aquests últims anys. I és que nosaltres som les
persones de la cultura dels fets, som l’equip que,
amb la teva ajuda i dia a dia, enlaira Deltebre!
Us garanteixo honradesa, humilitat i honestedat, us garanteixo fets i futur!
Abraçada,

Lluís Soler i Panisello,
el teu alcalde

“

Del dit al fet.

I Gestió Interna i Transparència
Vam dir que...

Què hem fet?

Què proposem fer?

Reduiríem l’endeutament.

Hem reduït el deute a més
de la meitat, passant d’una ràtio
d’endeutament del 83% a un 35%.

1. Continuarem treballant
per la sostenibilitat de
l’endeutament de l’Ajuntament.

Disminuiríem el període de
pagament als proveïdors.

Gràfic: reducció del
termini de pagament
a proveïdors
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Hem establer el punt d’inici de
la rebaixa dels impostos, gràcies a la gestió econòmica que hem
fet a l’Ajuntament.

1,5%

IBI
rústec

3%
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83,20%

71,93%

54,24%

40,49%

42,69%

35,50%

La ràtio legal d’endeutament és del 75%

Vam dir que...

Què hem fet?

Què proposem fer?

Reestructuraríem el
personal.

Hem optimitzat el personal de l’Ajuntament segons les àrees d’actuació
per a millorar la gestió interna, la polivalència i l’eficiència.

4. Durem a terme una nova regulació laboral per professionalitzar
i millorar els serveis municipals.

Hem garantit la igualtat
d’oportunitats amb ofertes de treball on tothom s’hi
podia presentar sense privilegis.

6. Promourem criteris de contractació pública que afavoreixin
els valors ambientals, la igualtat
de gènere o els col·lectius en
discapacitat o en situació d’atur,
entre d’altres.

12,24 dies

28,28 dies

IBI
urbà

2. Promourem que les empreses que treballen per a
l’Ajuntament segueixin cobrant al més aviat possible.

2014

2018

2014

Iniciaríem la rebaixa dels
impostos.

Gràfic: la rebaixa
dels impostos
municipals

Hem assolit terminis de pagament de fins a 1,28 dies durant
aquest mandat, tenint en compte
que el 2014 es pagava en una mitja de 28,28 dies, i havent assolit
històrics de fins a 13 mesos (395
dies). A banda, acabem el mandat
sense la necessitat de concertar
les pòlisses de crèdit que servien
per a pagar als proveïdors.

Gràfic: evolució de la ràtio
d’endeutament

3. Seguirem avançant en
les vies de rebaixa dels impostos.

Taxa
escombraries

15 €

Taxa escombraries
comercials

15%

Fomentaríem la transparència en la contractació
del personal.

5. Implementarem el codi ètic i
de bones pràctiques dels treballadors públics, i l’òrgan de Compliance Penal per evitar riscos
delictius contra l’administració.

Vam dir que...

Què hem fet?

Què proposem fer?

Vam dir que...

Què hem fet?

Què proposem fer?

Impulsaríem la contractació de les empreses locals.

Hem augmentat en un 122%
la facturació de les empreses locals respecte de l’anterior mandat.

7. Seguirem fomentant la contractació pública a empreses
locals. Alhora, impulsarem
formació a les empreses locals per tal que puguin accedir amb major facilitat a les
licitacions públiques.

Obriríem “portes i finestres” de l’Ajuntament de
Deltebre.

Hem realitzat una auditoria
econòmica, de gestió i ètica. De
42 expedients analitzats, només 4
han estat favorables.

11. Treballarem per continuar regularitzant i/o resolent tots aquells expedients que han suposat un
perjudici econòmic per a la
població. En qualsevol cas,
defensarem els interessos
de la ciutadania promovent
la justícia necessària.

Celebraríem els plenaris en
horaris adequats.

Hem canviat l’horari dels plens
a partir de les 21.30 h celebrant-los
cada mes, en lloc de fer-los a primera hora del matí i cada dos mesos com en l’anterior mandat.

12. Fomentarem la participació ciutadana als plenaris com a mesura de qualitat democràtica.

Donaríem pluralitat als mitjans de comunicació locals.

Hem realitzat un ampli seguiment i cobertura dels grups de
l’oposició a partir del nou Delta.
Cat.

13. Actualitzarem el reglament de mitjans de comunicació per garantir la participació política als mitjans
locals i amb independència
de qui governi.

Gràfic: evolució de la
contractació a empreses
locals

+

Crearíem l’Espai d’Atenció
Ciutadana (EAC).

Hem creat l’Oficina Local de
Contractació i el Registre d’Empreses Locals.

TOTAL 2011-2015

TOTAL 2015-2019

2.653.813 €

5.898.651 €

Hem millorat l’atenció integral
a la ciutadania, també oferint
una gestió més personalitzada.

Gràfic: visites ateses
per l’alcalde

VISITES ATESES
PER LLUÍS SOLER
TOTAL 2015-2019

+ de 2.000
Implementaríem la figura
del Defensor/a de la Ciutadania.
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Hem aprovat el reglament de
la Sindicatura de Greuges.

8. Impulsarem l’administració electrònica per facilitar
els tràmits a la ciutadania.
9. Seguirem reforçant l’atenció a les visites de l’alcaldia
per conciliar horaris laborals de la ciutadania, facilitant els horaris de tarda i
caps de setmana, a banda
de les habituals visites domiciliàries en dissabtes.
10. Implementarem la figura de la Sindicatura de
Greuges per garantir els
drets dels veïns i veïnes.

Foto: el nou estudi
de Delta.cat

Vam dir que...

Què hem fet?

Què proposem fer?

Retríem comptes a la
ciutadania.

Hem realitzat assemblees periòdiques i obertes per fer balanç de l’acció de govern.

14. Crearem un espai web
per retre comptes de manera permanent i transparent de l’acció de govern.

Hem dotat la ciutadania d’un
ampli ventall de canals per
conèixer la informació de Deltebre: xarxes socials, notificacions
WhatsApp, nova web, etc.

15. Implementarem un portal de dades obertes amb tota
la informació estadística de
l’Ajuntament i del municipi.

Milloraríem la comunicació
amb la ciutadania.

Gràfic: seguidors a les
xarxes socials de
l’Ajuntament

+2.000

Hem impulsat el projecte Delta.Cat, actualitzant la programació de Ràdio Delta, i oferint la
possibilitat de veure els programes i els plenaris en streaming.

5.161
2.637
2.363
Adequaríem la imatge corporativa de l’Ajuntament.
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Gràfic: trànsit mensual a la
web deltebre.cat

2.637
Hem dissenyat i implementat
una nova imatge municipal per
transmetre inclusió, modernitat i la
singularitat del Delta.

16. Posarem en funcionament una APP perquè la ciutadania pugui rebre bans i
informació municipal al moment, alhora que pugui emetre queixes d’imatge de poble i fer-ne el seguiment fins
a la seva efectiva resolució.
17. Ampliarem la cobertura de difusió del Delta.Cat
amb la instal·lació de càmeres als diferents equipaments del municipi, i
creant sinergies amb els
altres municipis del Delta.
18. Aprovarem un reglament de protocol per donar
força i projecció corporativa de l’Ajuntament.

I Atenció a les Persones
Vam dir que...

Què hem fet?

Què proposem fer?

Impulsaríem un pla de xoc
de polítiques socials.

Per primera vegada a la història
de l’Ajuntament, hem creat uns
ajuts socials (ajuts als tributs locals i ajuts d’urgència social) per
ajudar a les famílies.

19. Seguirem complint amb
la premissa que “qui menys
pugui, menys pagui” amb les
mesures que siguin escaients i de manera objectiva.

Gràfic: Quants ajuts
socials s’han realitzat
aquests anys?

Total ajuts
Tributs locals

Total ajuts
Urgència Social

Tarifa social
de l’aigua

414

55

131

20. Elaborarem un pla de
prevenció i seguiment per a
situacions de riscos socials.
21. Promourem l’adquisició
d’habitatges d’urgència social.

Facilitaríem la inserció laboral.

Hem creat la primera Borsa de
Treball de l’Ajuntament de Deltebre, la BTDe. Alhora, també hem
impulsat cursos de formació i tècniques de recerca intensiva de feina.

22. Establirem noves eines
per facilitar l’ocupació als
veïns i veïnes amb mètodes de recerca intensiva
de feina.

Ajudaríem a la integració
dels nouvinguts/des.

Hem fet l’acompanyament necessari a la tasca d’integració individualitzada dels nouvinguts/
des en coordinació amb la resta
d’administracions.

23. Promourem les activitats
d’intercanvi social i cultural
amb les famílies nouvingudes per tal de potenciar una
integració real al municipi i
evitar la discriminació racial. Alhora, crearem una taula
de treball amb els diferents
representants dels col·lectius nouvinguts.

I Dinamització Territorial
Vam dir que...
Vetllaríem per un servei públic
de salut de qualitat.

Gràfic: l’atenció
a les Persones,
una prioritat de
l’acció de govern

Total ajuts socials

600

Vam dir que...

Què proposem fer?

Impulsaríem la redacció d’un nou Planejament Urbanístic.

26. Aprovarem el nou POUM de Deltebre tenint
en compte les diferents aportacions de la ciutadania per tal de confeccionar un document que
doni resposta a les necessitats urbanístiques
del municipi, tot vetllant pel seu desenvolupament socioeconòmic futur.

Què hem fet?
Hem traslladat les queixes de
la ciutadania vers el servei de
salut que actualment disposa
el municipi i, alhora, hem intentat millorar la coordinació amb
el CAP.

Què proposem fer?
24. Crearem el consell municipal de salut per debatre i reclamar millores a l’administració
competent en base a les aportacions dels professionals locals
de l’àmbit de la salut.
25. Requerirem la creació del
Centre de Salut del Delta per
millorar les prestacions, els serveis i la qualitat de l’actual CAP.
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Què hem fet?
Hem fet l’aprovació inicial del POUM
de Deltebre, i del catàleg de Masies que
l’acompanya.
Hem atès durant 3 mesos les consultes i aportacions de la ciutadania per
a la millora del POUM. A banda, hem
tingut en compte, des de la fase prèvia
a l’aprovació inicial, les aportacions dels
professionals locals en l’àmbit urbanístic, així com dels sectors i col·lectius
econòmics i socials del municipi.

27.Desenvoluparem noves zones urbanístiques
en criteris de sostenibilitat per tal de generar
nova oferta turística i llocs de treball.
28. Redactarem un Catàleg de Masets per tal de
millorar la gestió urbanística de les construccions tipificades en sòl no urbanitzable que, per
les seves característiques, no han pogut estar
incloses al catàleg de masies.
29. Impulsarem la taula tècnica amb els professionals locals de l’àmbit urbanístic per tal de
consensuar els criteris de desenvolupament
del POUM, així com del planejament derivat.

Gràfic:
número d’al·legacions
al POUM

POUM 2007

6.217

POUM 2018

410

Vam dir que...

Foto: carrer Emperador
Carles V

Elaboraríem un Pla d’Imatge de Poble que
marqués l’estratègia a seguir per a la urbanització dels carrers.

Què hem fet?
Hem marcat el punt d’inflexió per iniciar la
urbanització de carrers atenent, per primera
vegada, a la participació ciutadana i retornant diners als veïns i veïnes en els casos que
ha estat possible.

Foto: carrer Antoni
Gaudí

Foto: carrer Federico
Garcia Lorca

Què proposem fer?
30. Amb la millor situació econòmica de
l’Ajuntament, seguirem treballant per urbanitzar nous carrers del municipi, donant
la paraula a la ciutadania abans de la seva
execució, i reforçant les bonificacions a les
contribucions per situacions econòmiques
desfavorides.
31. Exigirem al Ministeri l’entubament del
“préstamo” com a mesura de salubritat pública, de seguretat i de sectorització per evitar inundacions i proliferació de plagues i
espècies invasores. Aquesta actuació ha de
permetre avançar cap a la construcció del futur Passeig del Carrilet.
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Foto: carrer Verge
Montserrat

Vam dir que...

Vam dir que...

Soterraríem les línies elèctriques
que travessen el casc urbà.

Milloraríem el subministrament
de l’aigua potable.

Què hem fet?

Què hem fet?

Hem resolt la reivindicació
històrica de soterrament de la
línia elèctrica d’Unamuno minimitzant la contribució econòmica
dels veïns i veïnes. A banda, hem
redactat els projectes de soterrament de les línies elèctriques de
les zones de “Sant Jaume” i de
“Sant Joan”.

Hem millorat la pressió i l’eficiència de la xarxa d’aigua potable que vam trobar amb només
un 31% de rendiment a l’inici de
mandat quan l’òptim era al voltant d’un 80%. A banda d’auditar
i peritar les obres de la xarxa d’aigua potable per constatar el greuge sofert, hem iniciat les mesures
legals oportunes per resoldre-ho
i, alhora, també hem denunciat el
contracte de l’abastament d’aigua de la Mancomunitat Delta3
d’on Deltebre rep l’aigua.

Què proposem fer?
32. Continuarem amb el pla de
soterrament de línies elèctriques
atenent a la voluntat dels veïns i
veïnes derivat dels pertinents processos de participació ciutadana.

Foto: carrer
Cambra

Foto: carrer
Sapinya

33. Seguirem insistint per tal que
els costos de soterrament de les
línies estiguin sufragats, en gran
part, per les companyies elèctriques, i així minimitzar els costos
als veïns i veïnes.

Què proposem fer?
34. Durem a terme un pla d’acció
i d’inversions de la xarxa d’aigua
potable per millorar el rendiment,
la pressió i el cost econòmic per
a la ciutadania i, si és necessari,
municipalitzarem el servei.

I Imatge de Poble
Vam dir que...
Treballaríem per eliminar els punts
negres de circulació.

Foto: nova rotonda al
Camp Nou

Què hem fet?
Hem aconseguit que la Generalitat
construís la rotonda del Camp Nou.

Vam dir que...

Què hem fet?

Què proposem fer?

Impulsaríem un Deltebre més net.

Hem impulsat la neteja viària,
dels espais verds, de les platges,
dels desaigües... tot amb equips
de neteja fixes que diàriament
treballen en aquests espais.

38.Continuarem reforçant el
manteniment i la neteja dels espais públics, com hem prioritzat
aquest mandat, i potenciarem les
zones verdes plantant arbres.

Foto: nova rotonda del
Forn de l’Obra

Com a ajuntament hem construït la
rotonda del Forn de l’Obra. Alhora,
hem adequat la cruïlla de la gasolinera
i la de correus, retornant el doble sentit a l’Avinguda Esportiva.

Què proposem fer?

2x

Noves
màquines
de neteja

Foto: els equips de neteja
fixos treballen diàriament

Milloraríem el servei
d’escombraries.

20 x

Operaris/àries d’imatge de
poble de dilluns a diumenge

Hem municipalitzat la gestió d’escombraries, millorant
el servei i amb un cost menor
per a la ciutadania.

35. Reclamarem que la Generalitat
construeixi la rotonda del Pintor Sorolla i la del Tanatori.
36. Executarem els projectes que
hem redactat per millorar la mobilitat de les següents cruïlles: cr. Estació amb av. Esportiva; av. Generalitat amb cr. Jaume I; av. Colon amb
cr. Pintor Sorolla; cr. Germans Carsi
amb cr. Mestre Fèlix Gràcia.
37. Redactarem i implementarem un
pla de mobilitat per zones.
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Taxa
escombraries

15 €
Adequaríem les rotondes.

Foto: millora i adequació de
les rotondes

40. Impulsarem campanyes de
sensibilització per a fomentar
el reciclatge.
41.Renovarem i adequarem
els contenidors d’escombraries.
42.Implementarem el servei de
recollida d’escombraries en
l’àmbit rural.

Gràfic: reducció de les
taxes d’escombraries

Foto: millora i manteniment
de les zones enjardinades

39.Habilitarem zones de pipicans, així com paperes específiques, per evitar l’aparició d’excrements d’animals a la via.

Taxa escombraries
comercials

15%
Hem millorat la imatge de les
diferents rotondes del municipi amb millor il·luminació i decoració.

43. Iniciarem una prova pilot
d’instal·lació de càmeres als
contenidors per tal de fomentar el civisme.
44. Seguirem treballant per al
millor manteniment de les rotondes de titularitat municipal.

Vam dir que...

Què hem fet?

Què proposem fer?

Milloraríem la mobilitat
i l’accessibilitat de les
voreres.

Hem adequat al voltant de 6.000
m de voreres.

45. Seguirem amb el pla de
xoc d’adequació de voreres del municipi, amb una
visió clara d’integració de
la millora urbana i l’accessibilitat de les persones
amb discapacitat.

Milloraríem l’enllumenat
de Deltebre.

Hem iniciat el canvi d’enllumenat a LED substituint al voltant de 500 llumeneres.

46. Finalitzarem el canvi
d’enllumenat a LED d’acord
als estudis lumínics de necessitat.

2

noves
llumeneres

Dades: augment inversió
manteniment de camins rurals

123%
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Foto: Canvi de l’enllumenat
a LED

Foto: millora del
manteniment de camins rurals

Foto: nova il·luminació
LED

47. Millorarem la il·luminació de diferents zones
i equipaments amb poca
visibilitat: trams pendents
del Passeig del Riu, exterior del cementiri, accessos al municipi pels Masets
i els Hortets, i també trams
pendents del casc urbà.

500 x

Adequaríem el manteniment dels camins rurals.

Foto: adequació de
voreres

Hem incrementat la partida econòmica de manteniment de camins rurals en un 123% respecte
del mandat anterior.
També hem instal·lat plafons
amb localitzacions i mapes d’interès per al visitant.

48. Continuarem augmentant la inversió econòmica
per a millorar els camins
rurals i el seu manteniment, i identificarem els
noms dels camins amb senyals.

Vam dir que...

Què hem fet?

Què proposem fer?

Promouríem l’enderrocament i tancament d’edificis
antics i/o en ruïna.

Hem iniciat l’enderrocament
i tapiament de diferents construccions que es trobaven en
estat d’abandonament després
de complexos expedients amb
els propietaris.

49. Seguirem treballant pel
tapiament i enderrocament
d’edificis en mal estat o en
ruïna. D’aquesta forma evitem l’entrada d’okupes.

Hem apostat per la neteja dels
solar privats a partir de nombrosos expedients amb els propietaris.

51. Seguirem impulsant la
neteja de solars de forma
generalitzada.

Hem adequat els parcs infantils amb el tancament dels espais,
per millorar la seguretat, i la instal·lació de noves atraccions.

52. Continuarem dotant els
parcs infantils de noves
atraccions per als xiquets i
xiquetes.

Vetllaríem per la neteja de
solars.

Fotos: enderrocament i tancament
d’edificis antics i/o en ruïna

50. Impulsarem la rehabilitació d’habitatges per a la
millora del paisatge urbà.

Dades: expedients oberts
durant la legislatura

EXPEDIENTS
OBERTS NETEJA
DE SOLARS

+300

Adequaríem les instal·lacions dels parcs infantils.
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Foto: millora i adequament
dels parcs infantils

I Equipaments
i Espais Verds

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Vam dir que...
Dotaríem Deltebre dels equipaments que
es mereix, optimitzant i adequant els espais existents.

Què hem fet?
Biblioteca Delta de l’Ebre
Centre Esportiu del Delta
2
Centre Fluvial del Delta
3
Escola Municipal de Música
4
Consell de Riumar
5
Plaça Europa
6
L’Espai Puntual
7
Espai de Serveis Socials
8
Pavelló Josep Luque
9
Delta.Cat
10
Espai Dr. Joan Santigosa
11
Espai Parroquial de Jesús i Maria
12
Espai Parroquial de La Cava
13
CDIAP
14
Plaça Marina Oriol
15
Sala d’actes del Sindicat de La Cava
16
Sala d’actes d’ADAS
17
Zona d’ensinistrament de gossos
1

18
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Foto: el nou Centre Cultural
del Delta

Foto: el nou Centre Fluvial del
Delta

Foto: reobertura del Centre
Esportiu del Delta

Què proposem fer?
53. Adequarem una Sala d’Exposicions a la Biblioteca, esdevenint d’aquesta manera el Centre Cultural del Delta.
54. Finalitzarem la Plaça de les Dones a l’antic
espai de Mobles Delta.
55. Construirem el Parc Fluvial del Delta amb
la rehabilitació de la barcassa com a espai
d’espectacles.
56. Construirem el Centre Social del Barracot.
57. Promourem la recuperació de l’antic cinema Rialto.

67. Gestionarem la ubicació del Camp de tir.
68. Incentivarem la construcció d’un alberg
d’animals.
69. Dissenyarem la remodelació de l’antiga
cambra arrossera.
70. Estudiarem l’adequació de la Plaça Vint
de Maig.
71. Reconvertirem l’antiga residència de la
gent gran en un espai de caire social.

58. Construirem el Recinte Festiu.

72. Dignificarem l’espai al voltant del “Niu de
Metralladores”, com a punt de Memòria i divulgació de la Guerra Civil al Delta.

59. Urbanitzarem l’entorn del camp de l’Aube.

73. Projectarem del Centre Social de Riumar.

60. Rehabilitarem la Cambra Agrària de Jesús
i Maria.

74. Ubicarem un espai per als gossos prop
del passeig del riu.

61. Promourem l’ampliació del Parc del Riu.

75. Habilitarem un pàrquing d’autocaravanes.

62. Remodelarem el Parc del Molí dels Mirons.

76. Promourem la construcció d’un circuit de
motos de camp, un circuit de bicicletes BMX
i un parc d’Skate .

63. Promourem l’adquisició del Mas de Pascual.
64. Finalitzarem l’adequació de l’Espai Parroquial de La Cava.

Imatge: projecte de Recinte
Festiu de Deltebre

Imatge: projecte del Centre
Social del Barracot

Imatge: urbanització de
l’entorn de l’Aube

77. Reclamarem l’accés i restauració d’un mirador a la llacuna del Canal Vell.

65 Remodelarem l’antic magatzem de la brigada a La Cava.
66. Projectarem el Casal de Joves.
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Imatge: futur Parc Fluvial
del Delta

Vam dir que...
Milloraríem els equipaments d’ensenyament.

Foto: creació del Consell de
Riumar

Foto: nou Espai
Puntual

I 24 nou Espai de Serveis
Foto:
Socials

Vam dir que...

Què hem fet?

Què proposem fer?

Milloraríem els equipaments d’ensenyament

Hem realitzat un manteniment
constant i adequat dels diferents
equipaments
d’ensenyament,
actualitzant reclamacions històriques, així com hem incorporat
millores als patis infantils, treballs de pintura exterior, etc.

78. Continuarem millorant
els centres d’ensenyament
a partir de les peticions de
les AMPAs i professorat.

Milloraríem els mercats
municipals.

Hem adequat les instal·lacions i l’entorn dels mercats municipals de La Cava i de Jesús
i Maria.

80. Continuarem millorant
els mercats municipals atenent a les necessitats dels
establiments comercials.

Milloraríem les instal·lacions esportives.

Hem efectuat, a banda d’un
manteniment constant de les
instal·lacions, millores als equipaments com ara: Instal·lació
de marcadors electrònics, adequació dels vestuaris, instal·lació de nous lavabos, equips de
megafonia, treballs de pintura i
augment de la neteja.

81. Continuarem millorant
les instal·lacions esportives d’acord a les demandes
de les mateixes entitats.

Milloraríem els equipaments del teixit associatiu.

Hem millorat els equipaments
del teixit associatiu i hem facilitat que les entitats disposin de
locals per a la seva activitat.

82. Continuarem millorant
i optimitzant els equipaments del teixit associatiu.

Foto: nou CDIAP
de Deltebre

Foto: nou espai assistencial
Dr. Joan Santigosa

Foto: Escola Municipal de
Música SM Espiga d’Or

79. Millorarem l’adequació
dels accessos als centres
educatius i l’habilitació d’espais d’aparcament.

I Bona Ciutadania

I Territori, Sector Primari i Polítiques
Ambientals

Vam dir que...

Què hem fet?

Què proposem fer?

Actualitzaríem les ordenances de policia i bon
govern.

Hem adaptat les ordenances a les necessitats
actuals i hem començat a
aplicar-les per fomentar la
convivència i la bona ciutadania.

83. Incrementarem els efectius
policials per a millorar la convivència i la bona ciutadania.

Incrementaríem el cos de
policia local.

Controlaríem els sorolls
molestos de les motocicletes.
Dades: medicions de
sonometria realitzades

475
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Hem augmentat
el cos de
EXPEDIENTS
ACTUAL
la policia local
durant la temLEGISLATURA:
porada d’estiu i hem funcionaritzat els agents interins
que es trobaven en una situació laboral anòmala des
d’anys.
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Hem adquirit un sonòmetre i hem realitzat controls de
sonometria de manera regular.
Hem adquirit un radar pedagògic per conscienciar a
la ciutadania sobre l’excés
de velocitat.

84. Crearem la figura de mediador comunitari, com a agent de
resolució de conflictes.
85. Seguirem reforçant els controls de sonometria i velocitat
en diferents localitzacions.
86. Fomentarem l’educació
ciutadana mitjançant campanyes de sensibilització i prevenció (educació viària, drogues, velocitat, convivència,
civisme…).
87. Dotarem de més eines a
l’equip de voluntaris de Protecció Civil, així com impulsarem la incorporació de nous
voluntaris.
88. Implantarem pràctiques encaminades al respecte cap als
animals, fomentarem l’adopció,
promourem campanyes d’esterilització i de no abandonament.

Vam dir que...
Cercaríem mesures per lluitar contra la regressió.

Què hem fet?
Hem presentat un avantprojecte amb dics intel·ligents, submergibles i inflables.
També hem estat el primer govern que ha actuat en emergència mitjançant una escullera als
Vascos per salvaguardar el reivindicat camí del
Fangar.

Foto: avantprojecte
de dics intel·ligents

Què proposem fer?
89. Cercarem la coordinació entre administracions competents i agents implicats per promoure el sistema de dics intel·ligents, o qualsevol
altre mesura que permeti mantenir la morfologia
de la costa i l’estat òptim de les platges.
90. Seguirem promovent la Taula de Consens pel
Delta com a espai de treball contra la regressió
i el canvi climàtic.

Foto: escullera a la zona dels
Vascos

Vam dir que...

Què hem fet?

Què proposem fer?

Dragaríem la bocana del riu
Ebre.

Després d’anys de reclamacions,
som el primer govern que ha dragat amb els permisos corresponents.

91. Gestionarem els permisos de llarga durada dels diferents dragatges per quan
sigui necessari. A banda,
exigirem la implicació econòmica d’altres administracions, com també la senyalització permanent del canal
navegable en el cas de la bocana del Riu Ebre.

Defensaríem el riu Ebre.

Hem estat al costat de la Plataforma en Defensa de l’Ebre
amb les seves diferents accions i
reivindicacions.

92. Seguirem treballant per
defensar el nostre riu i per
reivindicar un cabal ambiental òptim.

Estaríem al costat del sector
primari del Delta de l’Ebre.

Hem gestionat totes les problemàtiques i demandes del
sector per tal de reduir els potencials perjudicis als quals
constantment s’enfronta el sector primari del Delta.

93. Estarem al costat dels
agricultors,
pescadors,
aqüicultors i caçadors en
la pressió institucional necessària per a la defensa
dels diferents sectors en
l’àmbit del Delta.

Hem establert bonificacions
tributàries per al sector primari
i, alhora, hem reduït un 3% l’IBI
rústec.
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94. Persistirem en la necessitat que les administracions competents controlin
i/o erradiquin les espècies o
plagues que ens envaeixen
(cranc blau, cargol poma,
nàiades, cranc americà,
morrut de la palmera...).

Foto: dragatge de la bocana
del riu Ebre

95. Reivindicarem una gestió efectiva del
COPATE per al tractament del mosquit.
96. Impulsarem l’adequació del port d’Illa
de Mar amb les millores acordades amb el
sector aqüícola.
97. Reivindicarem el dragatge del port d’Illa
de Mar i del Fangar.
98. Adequarem la rampa d’accés d’embarcacions al riu Ebre situada prop del Càmping Aube al nucli de Riumar.

99. Reclamarem la municipalització de la
Finca de Bombita per promoure una gestió
activa i sostenible i, alhora, blindar l’actual
activitat cinegètica i pesquera.
100. Reforçarem les bonificacions tributàries al sector primari.
101. Fomentarem la implantació d’horts socials per a la projecció de valors agraris.

I Dinamització Econòmica
Vam dir que...

Què proposem fer?

Fomentaríem les polítiques ambientals.

102. Crearem de l’Agenda 21 de Deltebre, com
a pla local de desenvolupament ambiental.

Què hem fet?
Hem analitzat la diagnosi de necessitats d’aplicació d’accions en
matèria de polítiques ambientals.
Hem dut a terme diferents campanyes de sensibilització ambiental.
Hem subscrit el Pla d’Acció per a
l’Energia Sostenible (PAES).
Hem instal·lat el subministre
energètic de biomassa al Centre
Esportiu del Delta.
Hem aprovat el mapa de capacitat acústica del municipi.
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103. Instal·larem punts de càrrega per als vehicles elèctrics.
104. Promourem l’autosuficiència energètica
en els equipaments públics, amb la implantació de mitjans de generació d’energies renovables.
105. Impulsarem mesures per a la reducció
dels plàstics d’un sol ús, començant per les
activitats que promou l’Ajuntament i en coordinació amb el comerç local.
106. Fomentarem la contractació pública a
aquelles empreses que adoptin mesures ambientals.
107. Crearem incentius econòmics per a reduir l’import de les llicències d’obres que incorporin mesures ambientals.
108. Seguirem proposant actuacions en matèria d’energia, de mobilitat, de residus i d’aigua,
per assolir els compromisos de la reducció de
Gasos d’Efecte Hivernacle, de la mateixa manera que vetllarem per mitigar la contaminació
lumínica, atmosfèrica i acústica.

Foto: Deltebre a
Madrid Fusión (Madrid)

Vam dir que...
Fomentaríem accions que
ens permetessin impulsar
la marca turística de Deltebre.

Què hem fet?
Hem creat la marca turística “Deltebre, atracció
natural”. Així mateix, hem
projectat Deltebre com
a capitalitat del Delta de
l’Ebre durant els 4 anys
de govern, tot i enfortint
el Delta com a destinació
turística, gastronòmica i
de realitat territorial diferenciada.

Foto: Mescla. Cuina,
Paisatge i Turisme

Foto: el triatló de
Deltebre

Foto: Deltebre
al Saló del Manga

Foto: Deltebre al Festival
de Loire (Orleans, França)

Hem dotat el municipi
de noves eines de difusió
turística.
Hem participat activament a les fires amb demostracions de la cultura i
cuina del nostre municipi.

Foto: Festes de l’Arròs
a la Finca de Bombita

Què proposem fer?

Vam dir que...

109. Redactarem el Pla de Revalorització Econòmica, com a
full de ruta que estableixi les
mesures d’impuls econòmic i
ocupacional per als propers 10
anys.

Estaríem al costat del comerç local i de proximitat.

110. Reivindicarem la realització de cicles formatius destinats a la professionalització
del sector turístic i/o agroalimentari a l’institut de Deltebre.
111. Seguirem creant noves
eines de difusió de marca turística, amb consens amb els
agents implicats, per promocionar Deltebre com a capitalitat
del Delta de l’Ebre.
112. Elaborarem un registre
de locals buits per facilitar la
implantació de noves idees de
negoci, així com l’establiment
d’espais públics coworking
per facilitar l’emprenedoria.

Foto: Futura
ampliació del Port
de Deltebre

Què hem fet?
Hem creat els incentius a la
dinamització econòmica i ocupacional destinats a les empreses
i comerços. Bonificacions als
tributs per fomentar l’ocupació,
l’emprenedoria jove i sènior, o bé
per a col·lectius específics com
el sector primari i turístic.

Foto: Market place
la botiga electrònica
de Deltebre

113. Promourem l’assessorament a l’emprenedoria i,
entre d’altres, reforçarem els incentius econòmics amb
l’objectiu de cercar noves línies d’ajudes als emprenedors i per tal de facilitar la contractació de persones
aturades.
114. Reclamarem la gestió municipal d’EbreTerra per
retornar la idea inicial de centre d’inspiració turística:
professionalitzant el sector, fomentant l’espai cuina, establint sinergies d’oferta turística i, entre d’altres, actualitzant l’espai museístic per ser referent territorial.
115. Fomentarem campanyes de dinamització dels comerços i dels mercats municipals, així com un servei
d’acompanyament i sessions formatives al petit comerç.

Hem impulsat la botiga electrònica de Deltebre (market place).

116. Revisarem la viabilitat de la zona blava conjuntament amb el sector comercial i facilitarem el seu pagament a través del mòbil.

Hem revisat la zona blava ajustant els horaris i amb la gratuïtat
dels 30 primers minuts.

117. Habilitarem un pàrquing públic al centre de La
Cava.
118. Implementarem cartelleres electròniques per a dinamitzar la publicitat comercial.

Hem renovat la senyalització
comercial i de serveis amb la instal·lació de 240 senyals.
Hem reforçat el suport a FECOTUR tant econòmicament com
en l’organització d’accions.
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Què proposem fer?

119. Reforçarem la recollida de cartró al comerç local.
Foto: Nova
senyalització
comercial

120. Promourem l’ampliació del port de Deltebre.
121. Gestionarem l’ampliació i urbanització del Polígon
Industrial.

I Riumar
Vam dir que...

Què proposem fer?
Foto: hem recuperat la
bandera blava de la platja de
Riumar

Faríem de Riumar un nucli d’atracció tant per als turistes com també per als veïns i veïnes de Deltebre.
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123. Farem efectiva la recuperació dels terrenys
de l’antiga depuradora per promoure una aula
d’educació ambiental.
124. Seguirem treballant amb l’adequació i millora
de les zones verdes. Alhora, dotarem Riumar d’espais verds especialitzats: àrea terapèutica i de salut
per a la gent gran; millora de les zones d’atraccions
per a xiquets i xiquetes; espai d’activitats i lleure per
als animals domèstics...

Què hem fet?
Hem urbanitzat Riumar dotant el nucli d’uns
serveis i subministraments de qualitat.
Hem renovat les passarel·les d’accés a la platja.
Hem recuperat la bandera blava.
Hem creat l’òrgan del Consell de Riumar i hem
recuperat l’espai municipal.
Hem recuperat l’oficina de turisme.
Hem incrementat la seguretat amb la contractació
d’agents d’estiu.
Hem millorat la senyalització comercial i de carrers.
Hem implementat un catàleg d’actes d’estiu amb
activitats setmanals.
Hem remodelat la Plaça Europa.
Hem reforçat l’horari de la deixalleria i, alhora, hem
millorat la mateixa instal·lació.
Hem desplegat la fibra òptica amb les obres de
Riumar.
Hem habilitat una nova zona de parc infantil al
Consell de Riumar.

122. Canviarem l’enllumenat a tecnologia LED.

Foto: hem remodelat la Plaça
Europa de Riumar

125. Dotarem la platja de Riumar amb nous serveis:
WIFI, biblioplatja, espais per a carregadors de telèfon mòbil, plataforma de bany adaptada a persones
amb mobilitat reduïda...
126. Dinamitzarem els tallers i les activitats per als
xiquets i xiquetes a la Plaça Europa i a la platja de
Riumar: tallers de pintura, tallers de reciclatge, jocs
tradicionals, esports a la platja...
127. Instal·larem una farmaciola a Riumar.

Foto: les noves passarel·les
de la platja de Riumar

128. Promourem la instal·lació d’un caixer automàtic.
129. Incentivarem un servei de correus domiciliari.
130. Promourem l’enllumenat als accessos i espais
d’interès turístic (Garxal, Port, Càmping...).
131. Crearem el Centre Social de Riumar per promoure activitats durant tot l’any.
132. Reivindicarem a la Generalitat la construcció de
la depuradora de Riumar.

Foto: creació del Consell de
Riumar

I Activem Deltebre

I Catàleg d’Activitats

Vam dir que...

Què proposem fer?

Impulsaríem diferents activitats que
ens permetessin projectar la marca de Deltebre i, alhora, dinamitzar
l’economia.

133. Seguirem apostant per un calendari anual d’activitats, en coordinació amb el teixit associatiu i amb
un caire d’enfocament turístic, que continuï posant
en valor i reforçant actes multitudinaris i de referència com DeltaFira i Mescla, Carnaval, Deltebre Dansa, Festes de l’Arròs, Triatló Deltebre...

Què hem fet?
Hem creat, impulsat i donat suport
a esdeveniments multitudinaris com
són el cas de:
DeltaFira i Mescla
El Carnaval
El Triatló
El Piromusical de l’Ebre
Les Festes de l’Arròs
Els Premis Deltebre
Lleida Canta al Delta
La trobada de bandes de
música
Les festes majors
Les festes populars
El calendari d’actes d’estiu
Les jornades gastronòmiques
El Volta i Tapa’t
El Deltebre Motor
Bike N’ River
Food Trucks
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Foto: Creació dels Premis
Deltebre

Vam dir que...

Què proposem fer?

Elaboraríem un reglament de participació
ciutadana.

134. Dotarem de més eines i pressupost totes
les actuacions relacionades amb la participació ciutadana.

Què hem fet?

135. Plantejarem dotacions econòmiques al
pressupost per tal que sigui la ciutadania qui
esculli accions concretes a realitzar.

Hem confeccionat el reglament de participació ciutadana, el de voluntariat i hem
donat inici als Consells Sectorials.

136. Desplegarem el reglament de voluntariat
per promoure la inquietud d’acció pública i cívica entre la ciutadania.

Hem estat el primer govern que ha
apostat per la participació ciutadana real
amb consultes sobre el pressupost o priorització, models i noms de carrers i espais públics, entre d’altres.

137. Creàrem l’Àgora d’Expertesa de Deltebre,
un espai per al foment del debat i la reflexió
entre persones amb bagatge i experiència, i
poder així seguir dibuixant el futur de Deltebre
amb solidesa.

Vam dir que...

Què hem fet?

Què proposem fer?

Reconeixeríem a actors
d’esforç, dedicació i èxit.

Hem creat els Premis
Deltebre.

138. Seguirem apostant pels
Premis Deltebre com a eina de
reconeixement de tota aquella
gent que ajuda a projectar la
nostra imatge i ens desperta orgull de poble.

Promouríem la lliure decisió de la ciutadania respecte del procés català.

Hem facilitat que la ciutadania pogués exercir el seu
dret a vot tant al 9N com a
l’1O .

139. Seguirem estant al costat
de les institucions catalanes
per complir i fer efectiu l’anhel
de llibertat dels catalans i les
catalanes.

Foto: Carnaval
a Deltebre

Foto: Activitats d’Estiu a
Riumar

I Acció Sectorial

I Teixit Associatiu
Vam dir que...

Què proposem fer?

Vam dir que... .

Donaríem suport a les entitats i associacions de Deltebre.

140. Seguirem reforçant el suport
al teixit associatiu com a motor
de dinamització social del nostre
municipi.

Redactaríem el pla local de la dona.

141. Tindrem una especial sensibilitat en l’adequació dels espais
i equipaments que utilitzen les
entitats.

Què hem fet?

142. Donarem suport econòmic
als projectes d’activitat de les
diferents entitats amb criteris
d’objectivitat, lliure concurrència i prioritzant el valor social
d’aquestes.

Hem avançat en la prevenció de la
violència masclista amb la creació del
Punt Lila.

Què hem fet?
Hem impulsat l’autogestió de les entitats amb l’augment de la dotació econòmica de les subvencions i la
creació d’uns ajuts per facilitar la participació dels i les
esportistes en competicions a l’exterior.
Hem treballat per a la millora dels equipaments i locals
que utilitzen les diferents entitats.
Hem creat un registre oficial d’entitats i hem establert
un calendari d’actes anual per donar força i projecció a
l’acció cívica i associativa.

Què proposem fer?

Hem aprovat els Pla de Polítiques de
dones, amb més de 280 accions, i hem
iniciat la seva aplicació.

Hem denominat Plaça de les Dones l’antic espai de Mobles Delta, amb
l’acord de les entitats de dones, i donant
projecció a un espai principal d’accés al
casc urbà.

Dades: nou Pla de Polítiques de Dones

ACCIONS A
DUR A TERME:

+ 280
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Dones

143. Desplegarem les accions del Pla de
Dones, posant èmfasi en l’impuls de l’esport femení, i les activitats culturals i d’oci
en clau de dones.
144. Crearem l’Observatori de Gènere de
Deltebre i, alhora, establirem una dinàmica
de creació d’idees i treball compartit amb
la constitució del Consell Municipal de Dones.
145. Impulsarem la denominació de carrers
i espais públics en nom de dones.
146. Il·lustrarem la nova Plaça de les Dones
amb la figura de la dona del Delta.
147. Promourem la recerca i la formació
per detectar problemes que obstaculitzen
la constitució d’una societat equilibrada
on capiguem totes les persones.
148. Dinamitzarem el Punt Lila amb noves
campanyes i accions per desenvolupar habilitats, canvis d’actituds i comportaments
vers la violència masclista.
149. Impulsarem un programa per a dones
embarassades, dirigit per professionals
experts, per tal de promoure al Centre Esportiu activitats aquàtiques i pràctiques
saludables i d’alimentació per al col·lectiu.

Joventut

Persones Grans

Vam dir que...

Què proposem fer?

Vam dir que...

Què proposem fer?

Fomentaríem que la joventut tingués un
paper actiu al nostre municipi.

150. Constituirem el Consell de la Joventut, joves representants que podran decidir part del
pressupost de l’Ajuntament de Deltebre, entre
altres accions, per fomentar la participació del
jovent amb el dia a dia del municipi.

Tindríem una especial
sensibilitat amb la Gent
Gran.

156. Crearem el Consell Municipal de la Gent Gran com a òrgan de
debat i acció dirigida al col·lectiu.

151. Crearem el Casal de Joves com a espai
de trobada i lleure.

Què hem fet?

158. Projectarem la sala de formació tecnològica per a la gent gran.

Què hem fet?
Hem redactat i actualitzat el Pla Local de
Joventut amb més de 100 accions per dur
a terme.
Hem posat en valor el col·lectiu dels quintos i quintes. Per una banda, hem modificat
el format de la gala fent que aquesta sigui més
oberta i participativa. Per altra banda, hem impulsat la seva participació en diferents actes
socials i lúdics (carnaval, festa major...)

Dades: nou Pla Local de
Joventut

ACCIONS A
DUR A TERME:

+ 100

I 40

152. Impulsarem jornades i cursos de formació per als més joves.
153. Dinamitzarem la Biblioteca Delta de
l’Ebre com a espai de trobada per als estudiants que cursen els seus estudis fora del
municipi.
154. Incentivarem la realització de trobades
entre joves amb estudis finalitzats i joves
que han d’iniciar els estudis per tal de compartir experiències.
155. Fomentarem i impulsarem als i les joves
artistes municipals de qualsevol disciplina
artística, cultural i/o esportiva.

Hem donat suport a
les diferents accions del
sector de la Gent Gran
amb coordinació amb
els casals.
Hem facilitat l’organització de cursos i tallers
dirigits a la gent gran.
Hem seguit apostant
per les aules universitàries de la gent gran com
a punt de trobada del
sector i com a espai de
coneixement.

157. Fomentarem les trobades entre la gent gran i el jovent com a
canal de transmissió de la cultura i la història del municipi.

159. Implementarem el programa Salut+60 destinat al col·lectiu de
la gent gran, amb assessorament i seguiment de pràctiques esportives, alternatives i alimentació. Un programa de salut al Centre Esportiu del Delta com a espai de trobada.
160. Fomentarem el voluntariat entre la gent gran per tal d’aprofitar
l’expertesa i el bagatge en diferents accions per projectar-les als
centres educatius i entre els més joves.

Cultura

Ensenyament

Vam dir que...

Què hem fet?

Donaríem veu a la cultura silenciada.

Hem dotat Deltebre dels equipaments necessaris per al foment i
desenvolupament cultural del municipi.

Vam dir que...

Hem impulsat el festival Deltebre Dansa amb una nova ubicació al
Parc del Riu i la creació de l’Obrador a l’antiga Cambra Arrossera.
Hem posat en valor la història de Deltebre amb la creació d’un
documental que recull la construcció i evolució del municipi.
Què proposem fer?
161. Donarem veu i projecció als autors/es i
artistes locals, i impulsarem l’exposició de
les seves obres a la nova sala d’exposicions
del Centre Cultural.
162. Promourem la setmana de la cultura
local donant altaveu a totes aquelles activitats que enforteixen socialment Deltebre.
163. Dinamitzarem la programació anual per
a famílies d’activitats culturals i espectacles
al Centre Cultural, englobant la Biblioteca i
la Sala d’Exposicions, així com al Centre
Fluvial del Delta.
164. Crearem el Festival de Música de Deltebre com a esdeveniment de referència musical del territori.
165. Posarem en valor l’arxiu municipal amb
l’adequació d’un nou espai especialitzat.
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166. Promourem accions permanents durant l’any en el marc de l’Espai de Creació
de Dansa, per refermar la força internacional del Festival Deltebre Dansa i la projecció
de Deltebre i del Delta.
167. Dissenyarem el nou espai museístic
municipal amb les tradicions del Delta com
a eix vertebrador.
168. Reivindicarem l’exposició ‘Deltebre I, la
història d’un naufragi’ amb caire de permanència a Deltebre.
169. Promocionarem l’art urbà com a mitjà
d’expressió artística i de millora de la imatge del municipi en façanes i espais públics
degradats.

Vetllaríem per un ensenyament de
qualitat a Deltebre.

Què hem fet?
Hem treballat de manera coordinada
amb les AMPAs i l’equip directiu dels
centres escolars a partir dels consells
escolars municipals.
Hem potenciat el Pla Educatiu d’Entorn per donar una resposta integradora i comunitària a les necessitats
educatives del municipi.
Hem municipalitzat l’escola municipal de música oferint, d’aquesta manera, un servei més integral i de qualitat a
tot l’alumnat.
Hem continuat posant en valor
l’alumnat del municipi mitjançant el
reconeixement acadèmic a partir del
seu esforç i dedicació durant tot el seu
curs escolar.
Hem potenciat el concurs literari i
artístic per tal d’estimular l’interès i
la capacitat d’utilitzar l’escriptura i la
lectura com a eina d’accés a la informació i per desenvolupar l’hàbit de la
lectura.

Festes i Tradicions
Què proposem fer?
170. Exigirem a la Generalitat la necessitat
d’implantar més oferta de cicles formatius
d’interès per a l’institut de Deltebre.

176. Promourem noves activitats extraescolars que desenvolupin les capacitats específiques de l’alumnat amb criteris d’especialització.

171. Seguirem dotant de recursos a l’escola
municipal de música com a centre de formació musical, i a la vegada promourem que
l’alumnat es pugui examinar oficialment a la
mateixa escola.

177. Incentivarem l’aprenentatge d’idiomes
mitjançant trobades i activitats específiques.

172. Impulsarem la creació del Premi Deltebre en relació amb el sector de l’ensenyament, com també seguirem potenciant els
Premis Ramon Calvo per a la recerca i innovació del jovent.
173. Promourem beques i ajuts per als estudiants que destaquin en alguna modalitat
ajudant a la projecció de Deltebre.
174. Promourem la realització d’activitats
formatives en coordinació amb la Garantia
Juvenil per facilitar la inserció labora a la joventut.
175. Seguirem vetllant perquè cap xiquet ni
xiqueta es quedi sense fer activitats extraescolars per capacitat econòmica.
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178. Organitzarem xerrades i acompanyament per part de persones amb bagatge
i talent acadèmic local per encaminar els
alumnes a les diferents opcions formatives
de futur.
179. Promourem el voluntariat entre els
alumnes dels centres educatius per tal de
fomentar els valors i despertar les inquietuds acadèmiques, professionals i/o públiques.
180. Promourem la setmana escolar entorn
DeltaFira per tal de donar a conèixer la història del nostre municipi.

Vam dir que...

Què hem fet?

Què proposem fer?

Impulsaríem un
nou model de festes més participatives i inclusives.

Hem constituït una comissió de
festes que, coordinadament amb el govern, ha promogut un nou model amb
més implicació, col·laboració i participació ciutadana.

181. Continuarem potenciant les Festes Majors per ser
més dinàmiques i atractives
per a la ciutadania, i per a
tothom que ens visiti.

Hem implantat i hem donat suport
a noves activitats festives que, a hores d’ara, ja són un atractiu de l’agenda
festiva del municipi: tobogan aquàtic,
autos locos, correbars, concurs d’emboladors, grand prix, quintada exprés,
piromusical de l’Ebre...

182. Reforçarem l’èxit del
Piromusical de l’Ebre com a
espectacle de referència al
territori.

Potenciaríem les
festes populars.

Hem donat protagonisme i el màxim suport a totes les festes veïnals
per incentivar la cohesió social i enriquir la vessant més lúdica i festiva.

183. Seguirem apostant per
unes festes plurals i diverses
des del respecte i el civisme.
Unes festes més participatives que generin cohesió i orgull de poble.

Defensaríem les
tradicions taurines
com a valor d’identitat.

Hem dinamitzat la comissió de bous
i hem estat al costat de les penyes
taurines, donant-los les màximes facilitats per a l’impuls dels correbous.

184. Seguirem treballant per
blindar totes aquelles festes i
activitats que mostren la nostra tradició taurina.

Esports

I Centre Esportiu del Delta

Vam dir que...

Què proposem fer?

Impulsaríem l’esport a
Deltebre com a motor de
salut i cohesió social.

185. Crearem el Consell de l’Esport de Deltebre, com a espai
de reflexió i planificació d’accions en l’àmbit de la promoció
esportiva.

Què hem fet?

186. Impulsarem activitats esportives al riu Ebre per seguir donant la cara al riu. Tanmateix, també promourem activitats als
espais naturals del nostre municipi.

Durant tots aquests
anys hem donat suport a
les entitats esportives i
als diferents atletes que
projecten la nostra imatge.

187. Seguirem reforçant l’esport base com a eina d’aprenentatge i valors per a formar als xiquets i xiquetes.

A la vegada, hem reforçat el Triatló Deltebre i
hem creat nous esdeveniments esportius com són
el cas del Bike N’ River o
els esports a la platja.

189. Establirem un pla de cardioprotecció instal·lant dispositius
DEA en punts clau.

188. Seguirem reforçant els ajuts econòmics als esportistes
que es desplacen en l’àmbit català i internacional representant
Deltebre.

Vam dir que...

Què proposem fer?

Obriríem les instal·lacions
de la piscina i del pavelló esportiu.

192. Finalitzarem la urbanització de
l’entorn, ampliant la zona d’aparcament i els accessos.

Què hem fet?

193. Incrementarem i dinamitzarem
l’oferta d’activitats del centre i adquirirem noves màquines d’esport
per a les sales d’entrenament.
194. Construirem la piscina exterior.

190. Equiparem el Passeig del riu amb noves zones esportives.

El Centre Esportiu del
Delta, amb una millora del
servei i les instal·lacions. Alhora, hem recuperat les antigues pistes exteriors i hem
millorat l’entorn.

191. Promourem la creació del Club de Natació i de la Lliga Local de Futbol Sala, així com altres esports que s’han deixat de
practicar per manca d’equipaments públics.

Hem canviat el sistema de
gestió anterior privatitzat per
una gestió municipalitzada.
Hem conduït l’entramat judicial que ens hem trobat heretat per una gestió erràtica
anterior per tal de poder reobrir el centre. Alhora, hem
intentat minimitzar el greuge
econòmic que haurà d’assumir l’Ajuntament.
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195. Instal·larem el servei de Bany
Turc.
196. Dotarem el Centre Esportiu
d’un servei de bar i restaurant.
197. Promourem les activitats per
a col·lectius en discapacitat i risc
d’exclusió social, i també establirem
programes específics per a dones,
gent gran, família...
198. Potenciarem el Centre Esportiu
del Delta com un viver d’empreses
esportives.
199. Reforçarem les bonificacions
als usuaris en riscos socials i col·
lectius específics.
200.Continuarem promovent l’ús del
Centre Esportiu del Delta al teixit associatiu.
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Lluís Soler
i Panisello

Elisabeth Tomàs
i Franch

Carlos Serra
i Ventura

Anna Giménez
i Uribe

Francisco Castro
i Casanova

Lluïsa Ventura
i Galiano

Robert Bertomeu
i Callau

Ingrid Santiago
i Casanova

Lluís és l’alcalde de Deltebre. És també diputat
d’Hisenda a la Diputació
de Tarragona i membre
de la direcció executiva
del Partit Demòcrata. Llicenciat en Administració
i Direcció d’Empreses
per la UPF, especialitzat
en Economia i Gestió
Pública i amb diversos
màsters i postgraus en
l’àmbit de la gestió pública. Ha estat president
del Consell Comarcal del
Baix Ebre (2011-2015).

Elisabeth ha estat directora de diverses oficines
bancàries del territori.
Diplomada en Ciències
Empresarials i llicenciada
en Administració i Gestió
d’Empreses per la UAB,
participant en programes d’intercanvi al Regne Unit i França. Disposa
també de dos postgraus
i múltiples cursos formatius en l’àmbit financer
i està cursant el màster
en Direcció de Recursos
Humans a la URV.

Carlos ha estat en aquesta legislatura el tinent
d’alcalde de Dinamització Social i Participació
Ciutadana. És diplomat
en Magisteri, especialitat en Educació Primària.
Actualment és el president de l’agrupació local
del Partit Demòcrata, així
com conseller de Serveis
Socials al Consell Comarcal del Baix Ebre.

Anna ha estat en aquesta legislatura la tinenta
d’alcalde de Dinamització Econòmica i Enfocament Turístic i Cultural.
És la gerent i copropietària d’una important
empresa agroalimentària
del territori. Més enllà de
la seva tasca professional, també forma part de
l’Associació de Dones
Empresàries, Directives
i Emprenedores de les
Terres de l’Ebre (ADEDE).

Francisco ha estat en
aquesta legislatura el
regidor d’Acció Comercial, Seguretat i Mobilitat
i Activitats. És gestor de
trànsit i soci d’una empresa de transports del
municipi amb llarga experiència dins del sector. En els darrers anys,
s’ha format en l’àmbit de
l’administració pública
i actualment està cursant un postgrau de Dret
Urbanístic a través de
l’ACM.

Lluïsa ha estat en aquesta legislatura la regidora
d’Hisenda, Transparència i Atenció a les Persones. Ha exercit com
a tècnica de Treball a
l’Oficina Jove de Tortosa.
És Llicenciada en Filosofia, Lletres i Ciències de
l’Educació per la UAB
amb l’especialitat d’orientació educativa i ocupacional. Alhora, també
és Tècnica Superior en
Prevenció de Riscos Laborals.

Robert ha estat en aquesta legislatura el regidor
de Teixit Associatiu, Promoció Esportiva i Imatge
de Poble. És gerent de
l’empresa familiar vinculada al sector de la fusta.
Fortament lligat al món
de l’esport, ha estat esportista federat en futbol
i esports d’hivern, entre
d’altres. També ho ha estat en el sector de la caça
i la pesca esportiva.

Ingrid és Diplomada en
Relacions Laborals, amb
més de 15 anys d’experiència en el món de
l’assessoria empresarial,
majoritàriament en el departament laboral. És dinàmica i creativa i li agrada treballar en equip,
d’aquí que formi part de
la junta de l’Associació
de Veïns de Jesús i Maria i sempre hagi participat en entitats locals. Els
seus dos fills són el motor
de la seva vida.
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Joan Lucas
i Bo

Carme Franch
i Tomàs

Andreu Curto
i Castells

Rosa Royo
i Franch

Josué Franch
i Chacón

Míriam Vila
i Casanova

Kilian Franch
i Arques

Rosa Casanova
i Sorribes

Joan és graduat en Arquitectura Tècnica i Edificació i DAC en Impacte
Ambiental i Rehabilitació
Energètica d’Edificis per
la UPC. Treballa en un
despatx de projectes i
gestió d’obra del territori.
Està cursant el màster de
Project Manager en Edificació i Urbanisme al CAATEEB. És membre de la
Comissió de Festes de
Deltebre i soci de diferents entitats esportives i
culturals del municipi.

Carme treballa actualment en el món culinari i
de la restauració, en l’àmbit del producte ecològic
i de proximitat. Anteriorment, s’ha dedicat també al sector de la gestió
administrativa i l’atenció
al client. Entusiasta i creativa, participa en el disseny i confecció de les
carrosses de la Cavalcada de Reis de Deltebre,
i forma part també de la
junta de l’Associació de
Veïns “Lo Barracot”.

Andreu és actualment el
responsable
d’Atenció
Ciutadana de l’Ajuntament de Deltebre. Va cursar el grau d’Administració i Direcció d’Empreses
a la URV. Ha estat gerent
de la Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC) i
n’és l’actual president de
l’Assemblea Territorial a
les Terres de l’Ebre. Participa en diverses entitats
locals i forma part del
Comitè Local del Partit
Demòcrata.

Rosa és mestra especialitzada en Educació
Infantil i Educació Musical. Amb més de 30
anys d’experiència, en fa
gairebé 25 que treballa a
l’Escola Riumar. És la directora del projecte d’inclusió social mitjançant
el teatre entre els usuaris del centre la Duna i
alumnes de l’escola Riumar. Forma part de diverses entitats local, com el
grup Delta Teatre i el de
Majorettes del 75.

Josué és un jove agricultor dedicat al conreu
de l’arròs, en el marc
d’una empresa familiar
amb arrelada trajectòria
al sector. És membre de
la sectorial de l’arròs del
Sindicat Agrari Unió de
Pagesos de Catalunya, i
està implicat en diverses
entitats locals de l’àmbit
de Jesús i Maria, com
l’Associació del Bou
Capllaçat.

Míriam treballa a l’Hospital Verge de la Cinta com
a administrativa al servei
de Farmàcia, amb més
de 15 anys d’experiència
en l’àmbit sanitari. És tècnica Superior en Arxivística i Documentació. Al
llarg de la seva vida ha
participat en entitats de
diferents àmbits, destacant la seva implicació a
l’Associació de Veïns “Lo
Barracot”.

Kilian ha estat en aquesta legislatura el tinent
d’alcalde d’Afers Interns
i Institucionals. Llicenciat
en Enginyeria Industrial,
ha treballat al sector del
subministrament elèctric.
Ha estat gerent del Consell Comarcal del Baix
Ebre (2011-2015), ens on
actualment és conseller
d’EbreTerra. És el president comarcal del Partit Demòcrata i membre
del Consorci d’Aigües de
Tarragona (CAT).

Rosa és gestora de
clients d’una empresa
del sector de les assegurances ubicada a Tortosa, amb una experiència
de més de 25 anys. És
membre del Comitè Local del Partit Demòcrata
i forma part de la Comissió de Festes de Deltebre des de l’any 2015. A
banda, ha format part de
diverses entitats de l’àmbit social i educatiu del
municipi.
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21
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24

Salvador Bertomeu
i Bertomeu

Paula Mayoles
i Miralles

Ramon Pagà
i Bertomeu

Rosa Chert
i Estorach

Marc Bertomeu
i Ventura

Margarita del Barrio
i Eito

Enric Bonet
i Royo

Sònia Tomàs
i Bertomeu

Salvador ha estat en
aquesta legislatura el
tinent d’alcalde de Dinamització
Territorial
i Imatge de Poble. És
empresari del sector de
la construcció i dirigeix
una empresa amb una
implantació de més de
25 anys en aquest àmbit.
En anteriors mandats, ja
va ser tinent d’alcalde i
regidor de Serveis Municipals (2007-2009) i conseller comarcal del Baix
Ebre (2010-2011).

Paula estudia Comunicació a la UOC i cursa un
grau superior de Wedding Planner i organització d’esdeveniments,
estudis que compagina
amb la feina de cuinera. Coneguda per la
seva faceta d’instagramer, @mayoletes té més
de 3.500 seguidors en
aquesta xarxa social.
L’any 2015 va guanyar el
Premi Terra de Fang de
recerca, pel seu treball
dedicat als bans i pregons del poble.

Ramon està jubilat, després de tota una vida
dedicada a l’agricultura
i la pesca. Vinculat molts
anys a la Confraria de
Pescadors Sant Joan,
en va ser vicepresident
i responsable de les
seccions del marisc i de
l’angula. La seva loquacitat i experiència el fan
un perfecte narrador i
cronista sobre la vida al
Delta, motiu pel qual està
enllestint un llibre que explica les seves vivències.

Rosa és mestra especialitzada en Educació
Infantil i Primària i en
Educació Especial. Des
de fa gairebé 30 anys ha
exercit al Col·legi Diocesà de la Sagrada Família
de Tortosa. Les seves inquietuds com a activista
l’han portat a desenvolupar la tasca de permanent sindical a la UGT.
Des de l’any 2009, és la
Responsable Territorial
d’Educació de la UGT a
les Terres de l’Ebre.

Marc treballa actualment a l’empresa familiar, dedicada al conreu
de l’arròs. Apassionat
de l’esport, disposa del
Cicle Formatiu de Grau
Superior
d’Animació
d’Activitats Físiques i Esportives, així com diversos cursos i titulacions
en l’àmbit esportiu, com
en futbol i motociclisme.
Forma part de la junta
de l’Associació Cultural
Taurina “La Divisa”.

Marga és la directora de
la nova Escola Municipal de Música. És també
presidenta de la Societat
Musical l’Espiga d’Or, així
com de l’Ass. de Veïns
de Jesús i Maria. És diplomada en Dret Tributari
i Assessoria Fiscal, i també en Assessoria Laboral
i Seguretat Social. Al llarg
de la seva trajectòria, ha
estat vocal de la Casa
de Cultura (1997-1999) i
vicepresidenta de Creu
Roja, entre d’altres.

Enric està actualment
jubilat, després de gairebé 50 anys treballant
en el negoci iniciat pel
seu pare, en l’àmbit de
la barberia, havent-lo renovat any rere any fins a
implantar-se com una de
les empreses familiars
més sòlides del municipi. És el president de la
Penya Barcelonista “La
Cava – Galatxo” i també
forma part de la junta de
la Societat de Caçadors
de Jesús i Maria.

Sònia està actualment jubilada, tot i que sempre
ha treballat en vinculació
a la terra. És autora de
dos llibres que relaten diferents àmbits de la vida
al Delta, amb un especial
èmfasi en el paper de les
dones. Va ser fundadora de l’Associació Local
de la Dona de la Cava, i
actualment és una activa
voluntària de Càritas Parroquial Sant Miquel.
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26

27

Ladis Alcalà
i Morelló

Olga Pérez
i Sala

Rosa Queral
i Casanova

Ladis té una llarga trajectòria professional i
formativa en el món de
l’administració i gestió
d’empreses en diferents
àmbits, com les telecomunicacions internacionals, l’aqüicultura o les
entitats voluntàries. Actualment tothom el coneix
com el cuiner de Mas
Prades, després d’haver
assolit el guardó al Millor
Restaurant d’Arròs pel
programa Joc de Cartes
de TV3.

Olga és la coordinadora de les llevadores de
Terres de l’Ebre, amb
20 anys d’experiència al
CAP de Deltebre. Diplomada en Infermeria per
la URV, especialitat de
Llevadora per la Universitat de Brighton. Té els
màsters de Promoció i
Educació per a la Salut,
Educació i Assessorament Sexual, i Direcció
d’institucions Sanitàries,
entre d’altres. Practica
ioga i li agrada la música
clàssica.

Rosa és professora jubilada de la URV. És
Doctora en Pedagogia,
llicenciada en Filosofia i
Ciències de l’Educació,
diplomada en Infermeria
i màster en Antropologia
de la Medicina. Ha promogut diferents llibres i
publicacions i forma part
de diversos col·lectius
feministes, entre d’altres.
Va ser presidenta fundadora d’ADAS i ha estat
redactora del Pla de Polítiques de Dones de Deltebre.
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Del dit al fet.

Les trobades
Divendres 10 de maig a les 21.30 h:
Temàtica: Míting inicial de campanya
Baixos del Pont Lo Passador

Dimarts 21 de maig a les 21.30 h:
Temàtica: Gestió Interna i Transparència
Molí dels Mirons

Dissabte 11 de maig a les 19.30 h:
Temàtica: Dinamització Territorial
Plaça Europa de Riumar

Dijous 23 de maig a les 21.30 h:
Temàtica: Dinamització Social
Rialto

Dimarts 14 de maig a les 21.30 h:
Temàtica: Atenció a les Persones
Plaça Elena Errea

Divendres 24 de maig a les 21.30 h:
Temàtica: Míting final
Plaça Barracot

Dijous 16 de maig a les 21.30 h:
Temàtica: Dinamització Econòmica
EbreTerra

I #delditalfet

