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CERTIFICAT

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

597/2020

El ple

Antonio Moreno Baza, EN QUALITAT DE SECRETARI D’AQUEST ÒRGAN,
CERTIFICO:
Que en la sessió celebrada el 28 / de maig / 2020 s’adoptà l’acord següent:
Moció d'ERC per defensar el cobrament íntegre i l'ampliació de terminis
d'execució i justificació de les subvencions dels aiguats 2018
L’octubre del 2018 molt pobles de les Terres de l’Ebre van patir aiguats abundants i
intensos provocats per una gota freda que va deixar greus afectacions. Alcanar, per
exemple, va rebre 266 litres/m2 i més de 50 litres/m2 en tan sols mitja hora.
L’aigua va córrer amb força pels carrers, accedint a baixos, pàrquings i alguns
comerços. Vehicles desplaçats, cases inhabitables i centenars de kilòmetres de
camins impracticables van ser algunes de les conseqüències d’un temporal que va
deixar molts municipis, amb greus afectacions en tots els àmbits (sector agrari, via
pública, propietats privades, etc).
En el cas d’Alcanar les tasques d’emergència de la Brigada Municipal d’Obres i
Serveis, juntament amb les empreses especialitzades, van durar més de tres
setmanes i els Serveis Tècnics municipals, amb el suport d’un enginyer civil, van
rescatar un informe exhaustiu amb una memòria valorada dels danys que havien
patit i que es trametre a l’Administració de l’Estat en la sol•licitud per ser incorporats
en la declaració de zona afectada per emergència de protecció civil, anteriorment
declaració de zona catastròfica, amb la intenció de rebre l’ajuda pertinent de l’Estat.
Al novembre de 2019, els subdelegat del Govern espanyol a la demarcació de
Tarragona va comunicar per via telefònica les ajudes destinades als seus municipis.
En el vas d’Alcanar se li va comunicar al seu alcalde que l’ajuda seria de
4.282.926,44 euros, dies després els representants del PSC a les Terres de l’Ebre
destacaven mitjançant una roda de premsa, les subvencions que el subdelegat havia
anunciat per als 27 municipis de les Terres de l’Ebre afectats pels aiguats.
En aquella roda de premsa s’afirmà que les Terres de l’Ebre rebrien 6.904.279,62
euros en concepte d’ajudes per la declaració de zona afectada greument per una
emergència de protecció civil i que els principals beneficiats serien els municipis
d’Alcanar, amb un import de 4.282.926,44€, Ulldecona 797.238,35€, Deltebre
400.425€, La Ràpita 333.145,69€ i Tortosa 280.000€.
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Aquestes quantitats significaven el 50% de la quantitat exposada en la memòria
valorada dels danys patits per cada municipi on s’exposaven els costos de reparació
o restitució d’infraestructures, equipaments i instal•lacions i serveis de titularitat
municipal.
El 3 de febrer del 2020 es publicà al DOG l’ ordre del Departament de Presidència de
la Generalitat 9/2020, de 30 de gener, per la qual s'aproven les bases reguladores de
les subvencions per a danys en infraestructures municipals i xarxa viària previstes a
l'Acord del Consell de Ministres de 2 de novembre de 2018, pel qual es declara la
província de Tarragona zona afectada greument per una emergència de protecció
civil. L’ordre fa referència a la subscripció d’un conveni entre l’Administració General
de l’Estat i la Generalitat pel qual s’atorga la gestió de les ajudes a la institució
catalana.
El 7 de febrer del 2020 el Departament de Presidència convocava una reunió a
Tortosa per tractar el tema de les ajudes. En aquesta reunió, la senyora Rosa Peig,
Directora dels Serveis Territorials de Presidència de les Terres de l’Ebre, anunciava
que els imports fixats per l’Estat Espanyol per als 27 municipis afectats pels aiguats
del 2018 a les Terres de l’Ebre no eren correctes i que seria el Departament de
Presidència qui assignaria els imports finals segons la seva valoració.
Tanmateix, en el punt 12.1 de l’ ordre del Departament de Presidència de la
Generalitat hi figuren les ordres d’execució i justificació dels ajuts que, segons el
document i en el cas dels contractes majors, hauran de quedar finalitzades en el
termini màxim de 18 mesos a comptar des de la data de pagament de la subvenció.
Així doncs, les despeses totals per restablir la normalitat i prevenir futurs impactes de
fenòmens meteorològics adversos en un municipi com Alcanar s’eleven a
8.565.852,88 euros i s’han d’executar i justificar en 18 mesos sens prejudici que es
faciliti una pròrroga de 9 mesos com a màxim per part del Departament de
Presidència.
Aquesta situació fa que alguns municipis, per manca de mitjans tècnics, econòmics i
financers no puguin afrontar les despeses requerides en els terminis fixats pel
Departament de Presidència. De fet, aquesta dificultat va ser transmesa al
Departament de Presidència mesos abans de que es publiqués l’Ordre,
acompanyada d’una petició de reunió de tots els alcaldes, alcaldesses, tècnics i
tècniques municipals dels pobles afectats pels aiguats. Malauradament aquesta
reunió no es va convocar.
Els límits d’aquestes bases d'ajuts per catàstrofe natural, redactades pel
Departament de residència després d'un any i quatre mesos dels aiguats, fa molt
difícil que els municipis puguin complir els terminis i estiguin en risc de perdre una
gran part de la subvenció atorgada.
Per aquest motiu, encoratgem a tots els municipis de les Terres de l’Ebre afectats
pels aiguats del 2018, a utilitzar totes les eines al seu abast per establir els
mecanismes i les disposicions que facin possible invertir la totalitat dels ajuts
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previstos al seu terme municipal.
Vist el dictamen emès per la Comissió Informativa d'Economia, Gestió Interna i
Seguretast, de data 22/05/2020.
.../...
Per tot això, es proposa al Ple d’aquest ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER. INSTAR al Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya a
que ampliï els terminis d’execució i justificació inclosos al punt 12.1 de l’Ordre de
Presidència 9/2020, de 30 de gener.
SEGON. INSTAR al Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya a
que l’Ordre de Presidència 9/2020, de 30 de gener, inclogui en el punt 2.1 (Despeses
i finalitat subvencionable) les reparacions de camins de terra amb materials i
mecanismes que assegurin la seva perdurabilitat i resistència davant de l’impacte de
futurs fenòmens meteorològics adversos.
TERCER. INSTAR al Departament de Presidència de la Generalitat a que convoqui
de manera urgent i immediata una reunió amb representants de la Subdelegació del
Govern Espanyol, representants del Departament de Presidència, alcaldesses i
alcaldes dels municipis de les Terres de l’Ebre afectats, per resoldre els dubtes
creats arran dels criteris d’atorgament desiguals entre la Subdelegació del Govern
Espanyol i el Departament de Presidència.
QUART. IMPULSAR un front comú de tots els municipis de les Terres de l’Ebre
afectats per reivindicar el cobrament íntegre dels ajuts que va anunciar la
Subdelegació del Govern Espanyol el novembre del 2019.
CINQUÈ. TRASLLADAR aquests acords al Departament de Presidència de la
Generalitat de Catalunya, a la Subdelegació del Govern Espanyol, a les presidències
dels Consells Comarcals de les Terres de l’Ebre, a l’Associació de Municipis de
Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya i a tots els municipis de l’Ebre
afectats pels aiguats dels dies 18, 19, 20 i 21 d’octubre de 2018.
.../...
El Ple de la Corporació aprova aquesta proposta per unanimitat.
I perquè així hi consti als efectes de l'expedient, emeto el present certificat per ordre i
amb el vist i plau del Sr. Alcalde, amb l'excepció prevista en l'article 206 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre, s'expedeix la present.
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