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Un Deltebre que
 està de moda



El canvi de Deltebre ha  
estat possible gràcies al 

treball i a l'esforç.  
Però també gràcies  

a la col·laboració de tots  
els veïns i veïnes. 

Aquest mandat  
invertirem més de 25  

milions d'euros. Més de la 
meitat d'aquests diners els hem 
aconseguit amb subvencions o 

amb finançament directe. 

Tot i això, la nostra il·lusió per enlairar Deltebre, 
per situar el municipi al lloc on es mereix, 
sobrepassa les dificultats i els diferents 
obstacles que estem tenint durant el camí. 

Sempre hem dit que el nostre objectiu era 
deixar un Ajuntament amb més inversió, 
menys endeutament, més justícia social, més 
serveis i més oportunitats. I així ho farem. A 
les obres en vies públiques, equipaments i 
infraestructures, se li han de sumar els nous 
serveis i ajuts que hem implementat. 

D’exemples en tenim molts, com podreu 
veure en aquesta revista: les diferents línies 
d’ajuts socials, el servei de neteja diari dels 
carrers, la millora del servei d’escombraries 
amb rebaixa de taxa inclosa, l’impuls d’actes 
multitudinaris com el Carnaval o Mescla, etc. 

Tanmateix, el temps passa i en conseqüència 
donem per assumides i normalitzades 
aquelles coses que, abans del 2015, eren 
impensables quan les reclamàvem des de 
l’oposició. Avançar a gran velocitat també 
genera una ciutadania més inconformista i 
amb més exigència cap a l'acció pública de 
l'Ajuntament. 

Aquests nous serveis, equipaments i 
infraestructures són ara base d’un municipi 
que segueix caminant per avançar des de la 
igualtat, i que es referma dia a dia amb la seva 
voluntat de continuar creixent i consolidant-
se com a capitalitat del Delta. 

Evidentment, no tot han estat encerts i alguns 
cops hem pogut cometre errors involuntaris. 
Per això voldria aprofitar aquestes línies per 
demanar les més sinceres disculpes. 

Ja fa més de 2.500 dies que vam iniciar el 
procés de transformació que està vivint 
Deltebre. Des del 14 de juny de l’any 2015, 
el nostre municipi s’ha vist immers en una 
constant mobilització de recursos que ha 
permès posicionar Deltebre com a població 
de referència del territori i del país. 

D'aquesta manera, allò que abans semblava 
impossible, o s’imaginava com un repte de 
gran dificultat, amb el Govern d’Enlairem 
Deltebre s’està fent possible.  

El camí no ha estat fàcil. L'herència rebuda ha 
estat un obstacle per a moltes de les accions 
que estem desenvolupant. Vam iniciar la 
gestió a l’Ajuntament amb un endeutament 
que superava els 9 M€ i amb un Pla d’Ajust a 
conseqüència d'haver de pagar amb préstecs 
a llarg termini les factures del dia a dia, i que 
encara ens condiciona fins a l'estiu del 2023. 
A banda d'un municipi amb grans dèficits 
estructurals als quals no s’havia fet front. 

Però, més enllà d’aquesta herència, durant 
aquests anys també hem gestionat una 
pandèmia que ha canviat la nostra manera de 
viure la vida, i també hem estat coneixedors 
de la força imparable dels temporals Glòria, 
Filomena i DANA, menjant-se directament 
la línia de costa de Deltebre, i causant 
inundacions i importants perjudicis per al 
municipi. 

La nostra il·lusió i passió per enlairar Deltebre 
i dedicar els millors anys de la nostra vida al 
vostre servei segueix en força. Més encara 
quan mirem cap endarrere i recordem tot el 
que s'ha assolit durant aquests anys que hem 
tingut l'oportunitat de sostobar Deltebre des 
del Govern municipal. 

Tenim projectes i tenim futur que, com 
sempre, compartirem amb tots i totes 
vosaltres. Moltes il·lusions per un Deltebre 
que avança i que creix a gran velocitat! 

Abans però, i després de la pandèmia i com 
sempre abans de les Festes Majors, ens fa 

molta il·lusió recuperar el porta a porta per 
visitar-vos a les vostres cases.   
 
Serà la tretzena edició d'un casa per casa 
que mantenim perquè volem  continuar 
coneixent les vostres inquietuds, neguits, 
preocupacions i suggeriments per seguir 
millorant i  transformant Deltebre al vostre 
costat. 

Perquè la gestió d'un ajuntament no té 
cap sentit si no es realitza de manera 
conjunta amb la ciutadania.   
 

Lluís Soler i Panisello  
Alcalde de Deltebre
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De la resignació, 
a l'acció.



És un goig veure com  
xiquets, xiquetes, famílies  

i entitats gaudeixen de tots  
aquests equipaments i espais que 

hem posat en funcionament.

En aquests anys de mandat  
hem impulsat equipaments 

 que avui en dia són  
referència i punt de  

trobada per a la ciutadania.

molts altres equipaments o espais que hem 
rehabilitat o que hem impulsat. 

És un orgull haver reobert el Centre Esportiu 
del Delta, en gestió municipal. Un fet que ha 
suposat un gran esforç, però que ens omple de 
satisfacció i més després d'haver estat molts 
anys tancat i en estat d'abandonament per una 
clara mala gestió. Com també ho és recuperar la 
piscina Agustí Ramon Castellà, tancada fa més 
de vint anys i que ara tornar a funcionar sota el 
nom d'una persona estimada per tothom. 

En l'àmbit cultural, el Centre Cultural del Delta, 
conformat per la nova Biblioteca, l'espai DeltArt 
i la sala Eliseo Vives, dóna veu als artistes locals 
i esdevé punt de trobada per als amants de la 
lectura. Ara, a més, es projecta amb els nous 
serveis de Llibres Nòmades i la Biblioplatja.

Tampoc podem obviar la Plaça de les Dones, 
amb les escultures de les Dones de Fang, 
elaborades amb el talent de Cristina Jobs. Ni 
tampoc el Parc Fluvial del Delta, que ara és un 
escenari de luxe amb la barcassa, o la recent 
renovació dels parcs infantils. 

El CS Barracot comptarà amb la sala Lourdes FranchEl pavelló Andrés Ferri

Abans dèiem que el pas del temps fa que  
donem per assumides accions que han 
esdevingut rellevants durant aquests darrers 
anys. No obstant això, sempre és positiu fer 
memòria per saber d'on venim i on volem anar. 

Cal recordar que vam agafar l'herència d’un 
municipi que no disposava dels equipaments 
òptims ni necessaris, amb un complex esportiu 
tancat i amb litigis pendents de pronunciament 
judicial, i amb una biblioteca que es quedava 
petita i sense previsió d'ampliació. De fet, en 
prou feines es disposaven d’espais per a fer 
cursos de formació o presentacions de llibres. 

El Parc Fluvial del Delta

DeltArt, l'espai expositiu

La Plaça de les Dones

La Piscina Agustí Ramon Castellà

A tot això cal afegir les diferents millores que 
estem efectuant als equipaments municipals 
com és el cas dels mercats, les escoles, els 
salons parroquials, les places, etc.  

El camí no s’acaba aquí: volem seguir impulsant 
nous espais de convivència. Enguany està 
previst que es posi en funcionament el Centre 
Social del Barracot. També la nova Llotja de 
Peix al Port de Deltebre, una demanda del 
sector i que amb les gestions d'Enlairem està 
sufragada íntegrament per Ports de Catalunya. 

Des d'Enlairem sempre hem defensat la 
necessitat que Deltebre disposi d'equipaments 
de primer nivell. I en aquest objectiu hem estat 
treballant i persistint durant els set anys de 
mandat. En són exemple els que us mostrem 
en les imatges d'aquestes pàgines, però també

Hem invertit 200.000€ en noves atraccions i parcs per als xiquets i xiquetes

A més, el pròxim setembre s'iniciaran les obres 
del bar del Centre Esportiu del Delta, i fa pocs 
dies hem aprovat el projecte de renovació de la 
Plaça Vint de Maig, que executarem durant el 
proper any 2023. 

Recentment, hem anunciat l’adquisició 
de l’antic cinema Rialto després d'arribar a 
un acord amb els seus propietaris. L'hem 
adquirit per realçar i patrimonialitzar la nostra 
història, i per tal que aquest espai esdevingui 
el futur teatre auditori de Deltebre. 

4 EnlairemDeltebre

Un municipi amb 
espais i equipaments 
de primer nivell

El cinema Rialto



Una de les deficiències estructurals de 
Deltebre sempre han estat els carrers. Un 
problema que, per a la seva solució, necessita 
accions extraordinàries i valentes. I també, 
que requereixen molta gestió. 

Històricament, s'ha utilitzat el batxejat per 
adequar les vies públiques. Una acció que 
acaba esdevenint un pedaç recurrent que no 
resol la problemàtica existent. 

A banda de la pavimentació, també es treballa 
amb la urbanització de carrers seguint el 
model implementat en els darrers anys. 

El disseny de la urbanització de carrers 
s’efectua a través de participació ciutadana, 
de manera que els propietaris i propietàries 
poden escollir si fer el carrer o no. I en el cas 
que votin favorablement, poden escollir el 
model de carrer, el qual va lligat a un major o 
menor import de contribució. 

Aquest model s'allunya de la urbanització 
efectuada per anteriors Governs, on no es 
donava la possibilitat que la gent pogués 
decidir si volia urbanitzar o no el carrer. Allò 
que ara és participació, i és critica per la seva 
part, abans era imposició.

Ens vam comprometre a  
resoldre els problemes  

estructurals de Deltebre.  
I així ho estem fent.

Durant tots aquests anys hem hagut de 
batxejar com sempre s'havia fet. I ho fèiem 
perquè no teníem els recursos per a dur a 
terme l'acció que hem iniciat. Recordem, 
com hem dit abans, que vam heretar un 
endeutament superior als 9 milions d'euros.  

Ara, gràcies a la gestió econòmica que 
hem fet durant aquests anys, hem engegat 
la pavimentació  del 80% dels carrers.  
Recentment, ja s’han pavimentat els carrers 
Pescadors, Nostra Senyora Esperança, 
Immaculada, Doctor Lozano, Trinquet i, en els 
dies vinents, s'iniciarà el carrer Goya i la resta.

Aquest 2022 invertim  
al voltant de 6,5 M€ per a  

pavimentar carrers. Una  
inversió mai vista, conseqüència 

 de la bona gestió realitzada. 

La urbanització, més enllà de pavimentar,  
també suposa l'adequació o construcció de  
voreres, el soterrament de les 
telecomunicacions o de l'enllumenat,  o la 
renovació de la canalització de l'aigua potable

A hores d'ara s'estan efectuant els treballs 
d’urbanització de la primera fase de l’avinguda 
La Pau. També s'estant finalitzat les obres 
a altres carrers com el Sant Francesc, el riu 
Besòs, el Club Nàutic i el Guifré el Pilós.  

Aquests carrers han sofert un endarreriment 
en la seva execució a causa de la tardança 
de molts mesos en els permisos i projectes 
relacionats amb la companyia elèctrica. Tot i 
que és causat per motius aliens, assumim la 
plena responsabilitat i demanem disculpes a 
tots els veïns i veïnes que s'han vist perjudicats 
i perjudicades per aquests endarreriments, 
i també volem agrair la seva paciència i 
comprensió. 

Carrer Pescadors

Carrer Trinquet

Carrer Nostra Senyora Esperança

Carrer Immaculada

Carrer Doctor Lozano

Carrer Club Nàutic

Carrer Riu Besòs

Carrer Guifré el Pilós

Carrer Sant Francesc

Avinguda La Pau
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llumeneres al Passeig Marítim de Riumar, 
i també a l’avinguda 1 d’Octubre, al Polígon 
industrial i a la carretera d'accés al cementiri. 

A més,  s'han iniciat els treballs d'ampliació de 
l'enllumenat als trams pendents del Passeig 
del Riu, on ubicarem 45 nous punts de llum i 
també canviarem a LED els fanals existents, i 
alhora s'ha instal·lat enllumenat solar al Parc 
del Riu i al Pont dels Moros. 

La transformació de Deltebre, quant a obres i 
més enllà dels equipaments i carrers, també 
repercuteix en infraestructures que milloren la 
mobilitat, la seguretat, l'accessibilitat i que fan 
un municipi més amable.  

En aquest sentit, el canvi és més que tangible.  
Per exemple, recentment hem finalitzat accions 
com la urbanització de l'entorn del centre de 
Jesús i Maria. Una actuació que millora l'accés a 
les instal·lacions esportives, a l'escola, al pavelló 
i també a la Cambra Agrària, i que genera nous 
espais d'aparcament dignificant la zona central 
del nucli de Jesús i Maria. 

Gràcies a les gestions 
d'Enlairem, la Generalitat 

està invertint més de 12 
milions d'euros a Deltebre.

Invertim més d'1 milió  
d'euros per a l'adequació 

 de les voreres i la supressió 
de barreres arquitectòniques.

A  l’avinguda 1 d’Octubre hem arranjat les 
voreres, i hem renovat l’arbrat i incorporat un 
carril bici. Una obra que se suma a les dues 
fases d'adequació de voreres que hem realitzat, 
i que ens han permès crear vorera on no havia, 
instal·lar panot i també suprimir les barreres 
arquitectòniques. Aquest 2022 iniciarem la 
tercera fase d'aquesta obra. 

També continuem treballant amb el canvi 
d’enllumenat a LED. Fa poc s’han substituït les 

La millora de la mobilitat i la seguretat de 
la TV-3454 ha estat també part del treball 
d'Enlairem Deltebre. I ho hem fet amb el 
departament de Territori, el qual està invertint 
més de 4.500.000 milions d'euros per a la 
millora de l'asfalt i la construcció de rotondes 
com la de l'encreuament al Pintor Sorolla, 
que se suma a la del Camp Nou.  

Aquesta actuació s’ampliarà al 2023 amb la 
construcció de dues noves rotondes i també 
amb una passarel·la d’accés de vianants al 
Centre Esportiu del Delta. 

D'aquí poc temps es posarà en funcionament 
la depuradora de Riumar. Una demanda 
històrica que té un cost econòmic de 
7.000.000€ i que ha assumit directament 
la Generalitat de Catalunya, a partir de les 
gestions d'Enlairem, per així deixar d'abocar 
les aigües al riu. 

Finalment, podem destacar la regulació de 
la mobilitat que hem efectuat a les platges, 
amb aparcaments controlats que no suposen 
cap cost per als veïns i veïnes, i l'aparcament 
provisional d'autocaravanes al Parc Fluvial. 

O també les obres d'urbanització de la zona 
UA3 del Polígon Industrial, una actuació que 
estava encallada des de fa més de quinze 
anys i que permetrà consolidar el polígon i el 
desenvolupament de nous sectors.  

 Urbanització de l'entorn del centre de Jesus i Maria       

Urbanització de l'entorn del Centre Esportiu del Delta

Adequació de l'avinguda 1 d'Octubre

Adequació de les voreres

Canvi d'enllumenat a LED

Depuradora de Riumar

Arranjament de la TV-3454

Rotonda encreuament Pintor Sorolla

Urbanització polígon UA3

Reforç de l'enllumenat al Passeig del Riu
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Hem incorporat nous serveis 
que abans no existien i eren 

impensables. Un exemple?  
El servei de neteja diari amb dues 

màquines netejadores. 

La transformació de Deltebre 
 no es pot entendre sense 

 la millora dels camins rurals.  
Aquest 2022 estem invertint  

més d'1,1 milions d'euros  
per a la seva adequació. 

Camí de Llebret

Camí La Cava - Toll

Camí del Pregó

Camí Ballester

Deltebre compta actualment amb 178 quilòmetres 
de camins rurals. Una dada que posa clarament 
de manifest la dificultat de mantenir i gestionar 
en condicions òptimes tots aquests camins. 

Deltebre és un municipi amb moltes 
mancances fruit, per una banda, de la seva 
complexitat estructural i, per altra banda, de 
la manca d’inversions històriques en imatge 
de poble.

Des de la nostra arribada al govern municipal 
hem estat treballant per implementar nous 
serveis de neteja i manteniment, per així 
gaudir d'una millor imatge de poble i d'una 
millor convivència. Us citem exemples de 
nous serveis que abans de la nostra arribada 
al Govern no s'efectuaven o bé es feien de 
tant en tant.

Dignificar la trama rural del municipi és també 
posar en valor el nostre sector primari i el nostre 
sector productiu. Sectors que, dia rere dia, fan ús 
d’aquests camins i que reclamen també un accés 
òptim per a dur a terme la seva feina. 

Per això aquests anys hem estat reforçant les 
inversions en manteniment i millora dels camins 
rurals. De fet, enguany hem realitzat i estem 
realitzant obres al camí de Llebret, La Cava – Toll, 
Ballester, Pont Alt, Penal, Nuri, Port i del Port al 
Càmping. L'arranjament d'aquests camins se 
suma a les tasques de manteniment que també 
s'efectuen a la resta.  

D'aquesta manera, i només aquest any 2022, 
estem invertint més de 1.100.000€. Una xifra 
històrica i sense precedents. 

Neteja diària del casc urbà i del nucli de 
Riumar amb un equip conformat per dues 
màquines netejadores i brigada. 

Adequació diària de les zones verdes del 
municipi, i també del nucli de Riumar.  

Neteja diària, en temporada alta, de les 
platges de Riumar, Bassa de l'Arena i la 
Marquesa. Neteja constant durant l'any per 
tal que la gent pugui gaudir-ne igualment.

Servei d'adequació i neteja dels desaigües, 
tot i que no és competència directa de 
l'Ajuntament de Deltebre.

Enderrocament d'edificis en ruïna com són 
el cas de l'Hostal Buitre o Mobles Delta, per 
exemple. 

Augment de la freqüència del servei de 
recollida d'escombraries, i també nou 
servei per la zona rural. 

Servei de manteniment i neteja de les 
instal·lacions esportives municipals.

Requeriment de l'estat òptim de solars i 
execucions subsidiàries

Arranjament del camí del Penal
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El Plan para la Protección del Delta del Ebro 
és una amenaça per al futur de Deltebre i del 
Delta de l’Ebre ja que proposa la incorporació 
al domini públic de 300 hectàrees en el cas 
del municipi. En altres paraules, implica un 
retrocés de la línia de costa que afectaria  
422 propietats entre habitatges de Riumar 
i construccions en zona agrícola, terrenys 
agrícoles i sòl potencialment turístic. 

Des del primer moment, hem tingut la veu 
alçada en contra d’aquest document, ja que, 
més enllà del Delta, posa en risc el sectors  
primari, aqüícola, pesquer i turístic. 

Per això, vam iniciar una campanya per donar 
a conèixer les afectacions i trets més destacats 
del document donant assessorament a la 
ciutadania i, a conseqüència d’aquest procés, 
es van presentar 8.877 al·legacions al pla.

A banda, també s’ha creat el Consell de 
Defensa #DeltebreTerritori com a òrgan que 
té per objectiu fer front a les amenaces a les 
quals ens exposem com a municipi tot tenint 
en compte i donant veu als diferents sectors i 
entitats afectades. 

Com a Enlairem, reclamem eliminar la franja 
de protecció definida al Pla, respectar els valors 
socioeconòmics i ambientals, la protecció 
del cultiu agrícola de la franja costanera, la 
mobilització permanent d'arenes, l'estudi de

 
possibilitats d'innovació tecnològica com els 
dics intel·ligents i l'impacte socioeconòmic 
del Pla, i també que s'abordin qüestions 
com la navegabilitat del tram final del riu i el 
dragatge de la bocana. 

Referent al dragatge, al mes de juny vam 
realitzar, per segona vegada, un dragatge 
a la bocana del riu. Una acció demandada 
pels sectors pesquer i nàutic, i que hem 
assumit, malgrat que no és competència de 
l'Ajuntament, ja que el nostre és un Govern 
que està al costat dels sectors i persones. 

En tot cas, continuarem reclamant a la 
Generalitat la necessitat que assumeixi el 
dragatge de manera habitual per tal de 
garantir la seguretat i viabilitat econòmica 
dels sectors pesquer i nàutic de Deltebre. 

El desaigüe del Préstamo 

En el cas del Préstamo, recentment hem 
aprovat el projecte del Passeig de Carrilet i la 
corresponent canalització i bombament del 
desaigüe. Un projecte fraccionat en 2 fases 
de 3 etapes a causa del seu elevat import 
econòmic: al voltant dels 20 M€. 

Hem presentat 8.877 al·legacions al Plan Para la Protección del Delta del Ebro

Dragatge de la bocana del riu

Quan parlem de mancances històriques 
parlem de qüestions com els carrers, el 
Préstamo, el servei d'aigua potable, el servei 
d'enllumenat... problemàtiques que no s'han 
afrontat durant molts d'anys i que són difícils 
de resoldre.   

Des d'Enlairem estem treballant intensament 
en aquestes qüestions. I ho fem amb la 
responsabilitat que pertoca, sent sabedors de 
la seva complexitat i evitant l'acció típica del 
curt termini o del rèdit polític fàcil.  

Un municipi que
afronta problemes 
històrics

Un municipi que no 
acceptarà un retrocés 
de la línia de costa

Hem aconseguit més  
d'1,6 M€ de subvenció  

per a l'inici de les obres  
del Passeig del Carrilet.

En aquest punt, lamentem el vot contrari 
d'ERC Deltebre sense fer-nos cap pregunta, 
no donar cap explicació de la seva postura, ni 
cap aportació ni al·legació. El no a tot és una 
postura electoralista, però en cap cas és una 
postura que faciliti la resolució de problemes 
que ells, quan estaven al Govern, no van saber 
abordar. 

En tot cas, a hores d'ara s'està licitant, per un 
import de 2.700.000€, la primera etapa de la 
primera fase, i que afecta el tram des de la 
gasolinera del Bon Àrea fins a la rotonda del 
Camp Nou. 

En el cas del servei de l'aigua, cal recordar 
que la infraestructura de l'aigua potable de 
Deltebre té unes pèrdues de quasi el 70% de 
la seva capacitat. Una xifra estratosfèrica. 

El contracte que vinculava l'Ajuntament amb 
SOREA finalitzava l'any 2037 i no contemplava, 
sense pujar els costos per a la ciutadania, cap 
inversió nova per a solucionar el problema de 
rendiment.  

Davant d'aquest greuge, vam iniciar 
l'expedient de revisió d'ofici del contracte 
entre l'Ajuntament i SOREA, i es va sol·licitar 
un informe a la Comissió Jurídica Assessora de 
la Generalitat. 

L’informe ha dictaminat la nul·litat de ple 
dret de les modificacions contractuals que es 
van fer els anys 2000 i 2008 i que, entre altres 
coses, allargaven la duració del contracte fins 
a l’any 2037. Això ha permès iniciar la resolució 
del contracte amb SOREA i començar a 
treballar amb una nova licitació que ofereixi 
millor servei i millors condicions.

Després de moltes gestions 
 i anys de treball, hem iniciat  

la resolució del contracte 
 amb SOREA i això ens  

permetrà oferir un millor 
 servei una vegada  

es liciti el nou contracte.

Esperem que la veu 
de la ciutadania de 

Deltebre sigui escoltada i 
respectada. Sinó farem tot 

el que faci falta.
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Durant tots aquests anys hem estat enfortint la 
seguretat al nostre municipi. I ho hem fet amb 
l'objectiu d'augmentar la bona convivència i reforçar 
el servei que reben els veïns i veïnes. 

Per a fer-ho possible, hem enfortit el cos de la Policia 
Local i, a l'estiu, augmentem els serveis amb 12 
persones més per així garantir una atenció òptima al 
casc urbà i a les zones turístiques. De fet, al Consell 
de Riumar hem obert un punt d'atenció de la Policia 
Local on la ciutadania i visitants poden presentar les 
seves reclamacions durant tot l'any.  

En el marc de la bona convivència, hem habilitat un 
equip de seguiment per evitar l'entrada d'oKupes, i 
un telèfon de servei per tal que la ciutadania ens avisi 
en el cas que detecti una situació d'oKupació. A l'inici 
d'aquest servei hi havia 34 pisos ocupats i actualment 
hi ha 7. 

També s'han incrementat els controls de velocitat i 
els controls de sonometria, amb l'objectiu de reduir 
els molestos sorolls de les motocicletes. Aquests 
darrers anys s'han realitzat controls a més de 500 
motocicletes, i també s'ha controlat la velocitat a més 
de 800 vehicles. 

A més, durant aquests darrers anys s'estan actualitzant 
i implementant les ordenances de Policia i Bon 
Govern per tal de fomentar una ciutadania més cívica 
i fer de Deltebre un municipi més amable. 

Deltebre és un dels municipis més afectats pel canvi 
climàtic, tal com es pot comprovar amb l'augment de 
les tempestes i les corresponents inundacions, més 
enllà de la mateixa regressió que erosiona any rere any. 
Per això, treballem per transformar Deltebre, però ho 
fem des de la sostenibilitat i la cura del medi ambient. 

Deltebre va ser un dels primers municipis de Catalunya 
en declarar l’emergència climàtica i a començar a 
treballar amb un Pla que permetés definir el Deltebre 
del futur en conceptes de sostenibilitat. D’aquí neix 
l’Agenda d’Acció Climàtica de Deltebre, un document 
que estableix el full de ruta durant els propers anys, i 
en el qual van col·laborar més de 700 persones amb 
un procés de participació.  

Fruit d’aquesta aposta per la sostenibilitat, i per la 
millora de l'eficiència, hem impulsat l’ús d’energies 
renovables. En primer lloc, instal·lant més de 800 
plaques solars en set equipaments amb una inversió 
de 330.000€ que se sufraga amb el mateix estalvi 
del subministrament. A més, aquesta inversió genera 
un estalvi net de 180.000€ en els vinents 12 anys. En 
segon lloc, aplicant bonificacions a l’IBI per facilitar 
que particulars i empreses instal·lin energia solar. 

El reciclatge també juga un paper fonamental en la 
sostenibilitat. En aquesta línia, hem estat premiats per 
la Fundación Fórum Ambiental i pel Ministeri per a la 
Transició Ecològica i Repte Demogràfic, per la pròpia 
gestió dels residus i per les diferents campanyes de 
conscienciació. 

El canvi d’enllumenat a LED, la instal·lació de punts de 
recàrrega de vehicles o la bonificació de l’impost de 
circulació als vehicles híbrids i elèctrics, són exemples 
de mesures per neutralitzar l’emergència climàtica. 

Controls de sonometria i de velocitat

Equip de detecció d'habitatges desocupats

Servei de patrullatge amb quads i bicicletes

Plaques solars al Centre Esportiu

Premiats per la gestió dels residus

Punts de recàrrega de vehicles elèctrics

El joc #DeltebreRecicla a les escoles

Amb la instal·lació de més 
 de 800 plaques fotovoltaiques,  

en set equipaments, tindrem un  
estalvi net de més de 180.000€  

durant els pròxims 12 anys.

Un municipi més 
sostenible

Un municipi que
enforteix la seguretat

Amb Mossos d'Esquadra  
hem engegat un equip de  

seguiment, tapiament i detecció 
d'habitatges desocupats per 

evitar l'entrada d'oKupes.

14 15EnlairemDeltebre al teu costat



La bandera de l'arc de Sant 
Martí està present durant tot 
l'any al pas de vianants de 
l'Ajuntament. A més, impulsem 
la realització d'actes durant la 
setmana de l'orgull, com tam-
bé introduïm clàusules de no 
discriminació en els processos 
de contractació. 

Deltebre compta a hores 
d'ara amb 11 desfibril·ladors 
externs fixos i amb 2 mòbils 
de la Policia Local, després de 
l'ampliació  de dispositius que 
s'ha efectuat durant aquests 
anys amb el principal objectiu 
de cardioprotegir el nostre 
municipi.  

El nostre eix d'actuació és millorar el benestar 
de la ciutadania, per damunt de tota l'acció de 
Govern que heu pogut comprovar en aquesta 
revista.

Una de les primeres decisions que vam prendre 
quan vam entrar al Govern va ser implementar 
els ajuts socials per tal d'ajudar a les famílies, i 
per enfortir la justícia social. Una de les accions 
que reclamàvem quan estàvem a l'oposició i ens 
deien que la seva aplicació era impossible. 

Aquests ajuts s'han reforçat en el marc de la 
pandèmia. De fet, en aquest context impulsem 
l’EuroDelta, la moneda de Deltebre i que, més 
enllà d’un vessant social, també té l’objectiu de 
dinamitzar l’economia local, ja que només es pot 
intercanviar al comerç de proximitat. 

Un municipi on les 
persones són el primer

Hem implementat el Consell de 
la Gent Gran amb l'objectiu de 
fomentar i impulsar activitats 
enfocades a la gent gran, i 
aplicar aquelles polítiques de 
present i futur que permetin 
enfortir el seu benestar. 

L'impuls del Pla de Polítiques 
de Dones, amb 280 accions, el 
Consell Municipal de les Dones, 
la mateixa Plaça de les Dones 
o les diferents activitats que es 
realitzen, són exemples de la 
feina que s'està efectuant. 

Promoció dels drets de les 
persones LGTBIQ+  

Ampliem els desfril·ladors al 
municipi

Hem reclamat, tot i que el grup 
d'ERC no va votar a favor, la 
necessitat de millorar els serveis 
del CAP i que aquest esdevingui 
el Centre de Salut del Delta 
amb majors prestacions per a 
la ciutadania. 

Reclamem el Centre de Salut 
del Delta

Creació de l'Espai de Dol 
Perinatal

Aquest espai, ubicat al 
cementiri municipal, té la 
finalitat d’esdevenir un símbol 
de suport i de reconeixement a 
les famílies que han perdut un 
fill durant la gestació o bé en el 
moment de néixer.

Reforcem les Polítiques 
d'igualtat

Al costat de la nostra gent 
gran 

La línia d'ajudes de l'Ajuntament de Deltebre 
també se centra en els comerços i autònoms. 
Abans hem explicat l'EuroDelta, però a banda 
d'aquesta eina també hem habilitat, des de l'any 
2016, ajudes per a l'emprenedoria, per a les taxes 
i tributs, i també per a la promoció de la marca 
turística de Deltebre. 

Paral·lelament, amb la COVID-19 vam obrir 
dues convocatòries extraordinàries d'ajudes, 
amb atorgament directe, i vam suprimir taxes i 
tributs relacionades amb els sectors econòmics.  
Així, durant la pandèmia vam atorgar més de 
250.000€ entre ajuts directes i indirectes als 
sectors econòmics del municipi. 

Impulsem la formació i 
inserció laboral

Durant tots aquests anys 
hem implementat un catàleg 
de formació per tal que la 
ciutadania es pugui formar en 
un nou ofici, o bé ampliar els 
seus coneixements. A banda, 
també comptem amb el servei 
d'inserció laboral per orientar i 
facilitar la cerca de feina. 

Les exposicions i converses 
amb artistes locals a l'espai 
DeltArt, les subvencions i ajuts 
a esportistes, el reconeixement 
a l'esforç acadèmic o el Pla 
Estratègic de l'Esport són 
exemples d'accions que estem 
efectuant per a projectar el 
talent dels veïns i veïnes. 

Projectem el talent de 
Deltebre

Durant aquests anys hem 
 atorgat a les famílies 

 més de 1.380 ajudes  
valorades en més de 300.000€.

16 17EnlairemDeltebre al teu costat



Quan vam arribar al govern municipal, l’any 
2015, Deltebre era un municipi de color gris, 
amb molt poca activitat i amb els espais i 
carrers bruts i oblidats. Des d’Enlairem hem 
estat treballant per a revertir aquesta situació, 
i per a situar el nostre municipi al lloc on es 
mereix. 

Així, més enllà dels equipaments, carrers, 
serveis... també hem projectat la marca del 
nostre municipi vinculada a activitats que 
són orgull de poble. 

Exemples en són les Festes de l’Arròs a 
Bombita;  el Deltebre Dansa que es celebra al 
costat del riu unint la dansa amb el paisatge; 
el Triatló de Deltebre; el catàleg d'actes 
d'estiu; les jornades gastronòmiques i el Volta 
i Tapa't; la gala de quintos i quintes, etc.

Enguany, després de la pandèmia, tornarem 
a  gaudir novament de les festes majors del 
municipi. I ho farem amb unes festes que 
seran inoblidables i que ens permetran xalar 
novament de les tardes de bous, de les nits 
de ball i d'artistes com La Oreja de Van Gogh, 
que actuarà per primera vegada a les Terres 
de l'Ebre. 

Les entitats són també part activa de la 
dinamització social. Per això, des d'Enlairem 
Deltebre volem agrair la implicació de tot el 
teixit associatiu, i de tots els col·laboradors 
i col·laboradores, que fan possible 
que el nostre sigui un municipi actiu.   
 
De fet, les entitats del nostre municipi són 
motor actiu de la cohesió social. Per això 
durant aquests anys hem estat al seu costat 
ajudant-los amb tot allò que ha estat possible. 
Més encara durant l'època de la pandèmia 
on s'ha vist frenada part de la seva activitat.   

En aquest sentit, podríem destacar la 
recuperació de la DeltaFira i la creació de 
Mescla, la mostra de gastronomia, paisatge i 
turisme de les Terres de l’Ebre.  

Enguany, l'edició de Mescla ha estat tot un 
èxit. Amb la seva celebració per primera 
vegada al costat del riu Ebre, s'han triplicat les 
degustacions venudes, arribant a les 30.000, i 
ha estat una nova oportunitat per mostrar el 
bo i millor del municipi. 

En aquesta línia, també podem parlar del 
Carnaval, en el qual s’apleguen més de vint 
comparses i més de 1.000 persones als carrers 
de Deltebre amb una rua que ja és referència 
en l'àmbit de territori i de país. 

Tampoc ens podem oblidar de moltes altres 
activitats que hem projectat i que ja són 
habituals. 

Les Festes de l'Arròs

Mescla i DeltaFira

Activitats d'estiu

El Carnaval

La Triatló Deltebre

Deltebre Dansa

Encesa de llums de Nadal

Gala dels Quintos i Quintes

Un municipi que 
està de moda

Hem transformat el  
color gris del Deltebre del  
passat, en un Deltebre de  

llum, color i orgull de poble.
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El nucli turístic de Riumar ha viscut un 
intens canvi durant aquests anys de govern 
d’Enlairem Deltebre. Tots recordem l’estat 
del nucli l'any 2015 amb carrers en mal estat 
i sense urbanitzar, sense la bandera blava, 
i amb unns espais que presentaven una 
imatge d’abandonament per la manca de 
neteja i inversió. 

Riumar és un pol d’atracció turística, que 
genera de manera directa i indirecta, riquesa 
al nostre municipi amb la generació de llocs 
de treball i dinamització de l'economia. 

Des d’Enlairem hem fet una clara aposta 
per impulsar el nucli turístic i per això hem 
efectuat una sèrie de millores que ens 
han permès que Riumar sigui un punt de 
referència del turisme a Catalunya. 

Neteja constant de la platja durant tot 
l'any 

Augment de la seguretat amb reforç del 
cos de la Policia Local

Millora de la senyalització de la platja

Instal·lació de nous contenidors de 
reciclatge

Punt de servei WIFI gratuït a la platja

Instal·lació d'un desfribil·lador al Passeig 
Marítim de Riumar i al Consell de Riumar

Recuperació de la Bandera Blava

Renovació de les passarel·les d'accés 

Reforç de les campanyes de promoció

Urbanització i arranjament dels carrers

Obertura i implementació del Consell 
de Riumar com a espai d'atenció a la 
ciutadania i punt d'informació turística

Ampliació i renovació del carril bici, el 
qual circumvala el nucli de Riumar

Obertura d'un servei de Farmaciola i de 
supermercat 

Instal·lació de nous parcs infantils

Renovació de la Plaça Europa 

Instal·lació de les lletres gegants de 
Riumar al Passeig Marítim

Treballs de manteniment i pintura al 
Zigurat i al Mirador

Implementació del servei de Biblioplatja

Implementació d'un calendari d'actes 
d'estiu amb concerts, esdeveniments...

Arranjament del camí d'accés a la 
desembocadura

Canvi d'enllumenat a LED

Treballs de millora de l'accessibilitat com 
per exemple al carrer Àliga Pescatera

Enfortiment del cos de la Policia Local 
durant la temporada d'estiu

Patrullatge policial amb quads i bicicletes 
per oferir una millor atenció

Renovació de les dutxes de la platja

Instal·lació de punts de càrrega de 
vehicles elèctrics al Consell de Riumar i 
al Port

Plaça del carrer Coll Verd

Recuperem i consolidem la Bandera Blava

El Consell de Riumar, punt d'informació i d'atenció

Implementem el servei de Biblioplatja

Camí d'accés a la desembocadura

Les lletres gegants de Riumar

Obres de la Plaça del carrer Coll Verd

Arranjament de camins i carrers

Un municipi amb
un nucli turístic de referència

El canvi a Riumar ha estat 
espectacular. I també és  
un motiu per a entendre  

perquè Deltebre està de moda. 
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Durant tots aquests anys hem estat treballant 
per gestionar, d’una manera acurada, 
l’Ajuntament de Deltebre. 

Resultat d’això és la reducció de 
l’endeutament de l’Ajuntament, malgrat 
que la inversió, els serveis i les prestacions 
ofertes a la ciutadania s'han incrementat 
significativament. 

Paral·lelament, durant aquests anys també 
hem reduït el període de pagament als 
proveïdors. Així, actualment, el període de 
pagament se situa al voltant d'una setmana 
quan abans s'havia arribat a pagar a 200 dies. 

ciutadania davant les queixes dels 
veïns i veïnes sobre el funcionament de 
l’administració. 

L'atenció a la ciutadania també ha estat una 
de les fixacions del Govern d'Enlairem. Per 
aquest motiu, es realitza atenció ciutadana 
en caps de setmana i es visiten les afectacions 
i problemàtiques dels veïns i veïnes in situ.  

Entenem que, com a servidors públics, hem 
d'estar operatius les 24 hores dels set dies 
de la setmana per així estar al costat de la 
ciutadania. 

Amb la sentència del recurs presentat per 
ERC cal reformular el règim de dedicacions i 
assistències aprovat a l'inici de la legislatura. 
Però això, què significa?  

Què són les dedicacions?  
Les dedicacions tenen a veure amb el 
percentatge de jornada que una persona es 
dedica a la feina que realitza. Una dedicació 
pot ser parcial, per exemple mitja jornada, o 
completa, jornada laboral sencera.  

Afecta les dedicacions als salaris?  
No. Les dedicacions no tenen res a veure 
amb els salaris que perceben els regidors de 
l'Ajuntament de Deltebre. 

Els regidors han de tornar els 
diners que han cobrat?  
Les dedicacions no van relacionades amb el 
salari de les regidories. Per tant, cap regidoria 
de Govern ha de retornar res.  

Per a què serveix aquesta sentència?  
Més enllà de les adequacions de les 
dedicacions pel plenari, per crear soroll 
polític.

I alguna cosa més?  
Amb la sentència, l'Ajuntament haurà de 
destinar més diners per a fer front a la 
Seguretat Social d'algunes de les regidories. 
Uns diners llançats perquè els regidors 
afectats són autònoms, per això al seu 
moment vam plantejar aquest acord amb 
l'objectiu de reduir els costos econòmics i 
seguint l'exemple d'altres ens locals.  

I quin sentit té aquesta sentència?  
Cap. Menys encara quan el portaveu 
d'ERC, quan estava al Govern, estava en les 
mateixes condicions que han estat fins ara 
les regidories el Govern d'Enlairem. 

Per tant, han denunciat el que 
ells feien quan estaven al Govern?  
Sí. És una llàstima que en lloc d'ajudar al 
municipi en qüestions estructurals com 
l'adequació del desaigüe del Préstamo (van 
votar en contra) la creació del Centre de Salut 
del Delta (es van abstenir) o la millora del 
servei de l'aigua (també es van abstenir), es 
dediquin a fiscalitzar coses que no tenen cap 
afectació per a la ciutadania. 

Aquests últims dos anys hem estat 
guardonats amb el Segell Infoparticipa que 
atorga la Universitat Autònoma de Barcelona  
i valora la qualitat de la informació i la 
transparència. 

A més, hem estat premiats amb una 
puntuació del 100%, sent dels pocs municipis 
de Catalunya que assoleix aquesta xifra. 
L'any 2014, abans de l'arribada d'Enlairem 
al Govern, Deltebre suspenia amb una 
puntuació del 34%. 

En aquesta línia de transparència, també 
hem implementat la figura de la síndica de 
greuges, la qual esdevé la defensora de la 

Més enllà de l'atenció, el Govern d'Enlairem 
és un govern que aposta per la participació.  
Així, a banda dels diferents processos de 
participació ciutadana que efectuem, com 
per exemple el de destinar els diners de les 
Festes Majors de l'any 2021, aquests anys 
també hem impulsat el desplegament dels 
consells de participació sectorials. 

Aquests esdevenen òrgans de debat i de 
decisió de qüestions sectorials i de futur 
del municipi. A part del Consell de Defensa 
#DeltebreTerritori, també s'han constituït els 
consells de les Dones, Esports, Salut i Gent 
Gran i prompte constituirem el de Sector 
Primari. 

Posada en funcionament del Delta.Cat

Som un dels municipis més transparents del país

Atenció ciutadana en caps de setmana

Constitució del Consell d'Esports 

Constitució del Consell de Defensa #DeltebreTerritori

Un municipi amb
més gestió, més 
transparència i 
menys endeutament

Preguntes i respostes sobre el cas de les  
dedicacions del Govern Municipal

La gestió transparent que 
duem a terme ha estat 

premiada en un 100% per 
la Universitat Autònoma 

de Barcelona amb el Segell 
Infoparticipa 
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També podeu realitzar 
les vostres aportacions, 

suggeriments o queixes al 
WhatsApp 621 22 01 85

www.enlairemdeltebre.cat


