
 

 

11È.- MOCIÓ D’ERC-MD PER DEFENSAR EL COBRAMENT ÍNTEGRE I 
L'AMPLIACIÓ DELS TERMINIS D'EXECUCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LES 
SUBVENCIONS DELS AIGUATS 2018. 
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, el grup municipal d’ERC-
MD, procedeix a la lectura de la moció següent: 
 
“Qui subscriu, grup municipal d’ERC-Més Deltebre a l’ajuntament de Deltebre 
en ús de les facultats que la legislació vigent li concedeix, al Ple de la 
Corporació eleva la següent INFORMACIÓ: 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
L’octubre de 2018 molts pobles de les Terres de l’Ebre van patir aiguats 
abundants i intensos provocats per una gota freda que va deixar greus 
afectacions. 
 
Al novembre de 2019, el Subdelegat del Govern espanyol a la demarcació de 
Tarragona va comunicar per via telefònica les ajudes destinades als seus 
municipis. En el cas de Deltebre se li va comunicar a l’Ajuntament que l’ajuda 
seria de 608.000 euros. Dies després representants del PSC a les Terres de 
l’Ebre destacaven mitjançat 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 
series els municipis d’Alcanar, amb un import de 4.282.926,44 €, Ulldecona 
797.238,35 €, Deltebre 608.000 €, La Ràpita 333.145,69 € i Tortosa 280.000 €. 
 
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 DOGC 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 sumen una important xifra 
econòmica i s’han d’executar i justificar en 18 mesos sens perjudici 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 Presidència, per les quals l’Estat transfereix els diners a la 
Generalitat el 30 de desembre de 2019, i en posterioritat el Departament de 
Presidència aprovà, el 30 de gener de 2020, les bases d’ajuts d’acord amb el 
conveni subscrit el passat dia 8 de novembre de 2019 entre ambdues 
administracions pel qual s’atorga la gestió de les ajudes a la institució catalana, 
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 motius, 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 previstos al seu terme municipal. 
 
Per tot l’exposat, el grup d’ERC-Més Deltebre de l’Ajuntament de Deltebre 
proposta l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Instar  a l’Administració General de l’Estat a modificar l’Ordre 
Ministerial HAP/196/2015, en el seu article 13 i en conseqüència demanar al 
Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya que ampliï els 
terminis d’execució i justificació inclosos al punt 12.2 de l’Ordre de Presidència 
9/2020, de 30 de gener. 
 
SEGON.- Instar a l’Administració General de l’Estat a modificar l’Ordre 
Ministerial HAP/196/2015, en el seu article 4 i en conseqüència demanar al 
Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya que inclogui a  
l’Ordre de Presidència 9/2020, de 30 de gener, concretament 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.- Instar al Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya 
a modificar i ampliar, si s’escau, la convocatòria del dia 3 de març de 2020, per 
la qual s’estableix el termini d’un mes per presentar les sol·licituds de 
subvenció i que dintre dels requisits s’incloguin també memòries valorades i/o 
informes tècnics municipals tal i com preveu l’ordre ministerial. 
 
SISÈ.- 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. 
 
No obstant això, el ple acordarà el que sigui oportú. 
 
Deltebre, 13 de febrer de 2020. Sgt. Joan Alginet Aliau, portaveu del grup 
municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Més Deltebre a l’Ajuntament 
de Deltebre. 
 

Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 
proposta quedant aprovada per unanimitat, per tant resta expedit el tràmit adient 
sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a efecte el que calgui 
per a l’execució d’aquest acord. 
 


