
 

 

15È.- MOCIÓ DE SD-CP PER A LA RECUPERACIÓ DEL MUNICIPI PELS 
ESTRALLS CAUSATS PEL TEMPORAL "GLORIA" 
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, es procedeix a la lectura 
de la moció següent: 
 
“Qui subscriu, grup municipal de SD-CP 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: 
 
El Reial decret llei 11/2019, de 20 de setembre, pel qual es van adoptar 

mesures urgents per pal·liar els danys causats per temporals i altres situacions 

catastròfiques, ha posat en marxa moltes mesures per atendre els danys 

causats pels temporals de pluges torrencials, ventades, inundacions, 

desbordaments de rius i torrents, així com incendis forestals o altres fets 

catastròfics esdevinguts des del dia 1 d'abril de 2019, i fins a la seva entrada en 

vigor el 21 de setembre de el 2019. 

 

Des d'aquesta data, s'han vingut succeint diverses i continuades situacions 

d'emergència per greus fenòmens meteorològics, amb resultats de naturalesa 

catastròfica, que han afectat la vida de les persones i produït greus danys 

materials, tant en béns privats, com en instal·lacions i serveis públics, així com 

en explotacions agràries i en infraestructures. 

 

Durant la tardor passada i aquest hivern s'han reiterat els temporals. La recent 

borrasca “Glòria” va causar, des del passat 19 de gener, nombrosos danys a 

causa de vents huracanats, inundacions per desbordaments de rius, intenses 

nevades, talls de llum i de carreteres, a més de deixar grans zones aïllades i 

sense serveis essencials, així com una greu afectació als transports de viatgers 

per ferrocarril i a les seves infraestructures. 

 

El “Glòria” ha estat la pitjor tempesta de llevant dels últims anys, i en especial 

els soferts al Delta de l'Ebre, amb l'entrada d'aigua salada ha causat importants 

danys i destrosses amb pèrdues de collites, amb milers d'hectàrees d'arrossars 

inundats d'aigua de mar, causant danys també en altres produccions agrícoles, 

així com en infraestructures agràries. 

 

Al mateix temps, la unió de vent i la maror, van provocar que el fort onatge 

multipliqués els efectes del temporal a tota la costa del país. I provocant grans 

estralls a molts indrets i municipis costaners com ha estat el cas del nostre 

municipi. 

 

Així, els quantiosos danys materials provocats per la borrasca “Glòria” han 

estat estimats de manera provisional, pel Consorci de Compensació 

d'Assegurances, en base als deu mil sinistres registrats, al voltant dels 71 

milions d'euros en el conjunt de les zones afectades a l'Estat. 



 

 

 

És doncs imprescindible, que les diferents administracions públiques col·laborin 

per oferir una resposta i ajuda als afectats i que ho facin al més aviat com 

exigeixen les circumstàncies i evitar en la mesura del possible que es puguin 

repetir prenen les decisions oportunes. 

 

Tenint en compte que l'article 1.3 de Reial Decret llei 1.112.019, de 20 de 

setembre, preveu que "el Govern pot acordar, amb delimitació de les zones 

afectades, l'aplicació de les mesures necessàries que preveu aquest Reial 

decret llei a altres successos de característiques similars que puguin esdevenir 

fins al 31 de març de 2020, mitjançant un reial decret, a proposta de la persona 

titular del Ministeri competent per a l'execució de la corresponent mesura", a 

través d'aquesta iniciativa urgeix a la ràpida aprovació pel Govern de un Reial 

Decret que ajudi a pal·liar en part els efectes ocasionats per aquests fenòmens 

atmosfèrics en habitatges, establiments explotacions de diferent naturalesa, en 

infraestructures i equipaments, en el domini públic hidràulic o en el domini 

públic marítim terrestre contribuint al restabliment de la normalitat de les zones 

afectades. 

 

Per tot això, el Grup Municipal SD-CP PROPOSEM que s’adoptin els següents 

ACORDS: 

 

Instar el Govern de l'Estat a: 

 

1. Procedir a la declaració del municipi de zona greument afectada per una 

emergència de protecció civil, segons el procediment i als efectes del que 

estableix la Llei 17/2015, de 9 de juliol, dels municipis afectats. 

 

2. En atenció a la declaració de zona afectada greument per una emergència 

de protecció civil, aplicar les mesures que disposa el Reial decret llei 11/2019, 

de 20 de setembre, pel qual es van adoptar mesures urgents per pal·liar els 

danys causats per temporals i altres situacions catastròfiques, com ara: 

 

- Ajudes directes pels danys materials produïts, tant en els béns de les 

persones i empreses com en els de les administracions, així com per les 

despeses ocasionades per fer front a aquesta catàstrofe. 

 

- Indemnitzacions per danys produïts en explotacions pesqueres, agrícoles o 

ramaderes, si escau. 

 

- Beneficis fiscals aplicables als béns, empreses, establiments industrials, 

turístics i mercantils, explotacions i altres activitats afectades. 

 



 

 

- Bonificacions, exempcions i moratòries en els pagaments de les cotitzacions a 

la Seguretat Social. 

 

- Concessió de bestretes directament per l'Administració General de l'Estat 

sobre les ajudes i subvencions a les que es tingués dret per causa d'aquesta 

catàstrofe. 

 

- Habilitació dels crèdits extraordinaris necessaris per a donar cobertura 

pressupostària immediata a aquests ajuts. 

 

3. Avaluar si s’escau les mesures excepcionals d'autorització de reducció dels 

índexs de rendiment net de les explotacions i activitats agràries realitzades en 

les zones sinistrades, d'acord amb el que disposa l'article 24.2.a) 8è de la Llei 

17/2015, de 9 de juliol. 

 

4. Dur a terme la coordinació i seguiment de les mesures per aconseguir el seu 

màxim desenvolupament. 

 

5. Reduir els terminis de pagament d'ajuts a les zones afectades per una 

emergència de protecció civil a la Generalitat, a fi i efecte que tinguin més 

marge per elaborar i preparar les bases de les ajudes. 

  

6. Sol·licitar a la Comissió Europea la concessió d'ajudes a través del Fons de 

Solidaritat de la Unió Europea per: 

 

- El restabliment immediat del funcionament de les infraestructures i 

instal·lacions en els sectors de l'energia, l'aigua potable, l'eliminació de les 

aigües residuals, les telecomunicacions, la sanitat i l'ensenyament; 

 

- La posada a disposició d'allotjaments provisionals i finançament de serveis 

d'auxili destinats a cobrir les necessitats de la població afectada; 

 

- La posada en marxa immediata de les infraestructures de prevenció i mesures 

de protecció de patrimoni cultural; 

 

- La neteja de les zones sinistrades, incloses les zones naturals. 

 
7. Instar al Govern de la Generalitat a no endarrerir i agilitzar les ajudes una 

vegada les hagi rebut de l’Estat i per tant prepari tots els documents per poder-

les justificar, i així evitar repetir el que ha succeït amb les ajudes de més de 6 

milions d’euros que la Generalitat va rebre a finals de l’any passat per pal•liar 

els danys dels aiguats de l’octubre de 2018, i que encara a mitjans de febrer 

d’enguany no les havia transferit als municipis afectats. 

 



 

 

8. Instar al Govern de la Generalitat a promoure una auditoria general de la 

xarxa elèctrica per part de revisar l’estat i situació de totes les línies malmeses 

pel temporal i si s’escau demanar a les empreses subministradores la seva 

reparació i/o adequació per evitar en la mesura del possible nous talls per mala 

conservació o manca d’inversió. 

 

9. Sumar-nos a la iniciativa per a un “compromís global amb el Delta” en la línia 

del que ha proposat la Taula de Consens pel Delta de l’Ebre per estudiar i 

treballar mesures per evitar el desgast ecològic, agrícola i territorial d’aquesta 

part de Catalunya que ens afecta a tots i a totes siguem o no del Delta.  

 

10. Traslladar aquests acords al Ministeri de Transició Ecològica i Repte 

Demogràfic, al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, al 

Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, al 

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de 

Catalunya, a la Mesa del Congrés dels Diputats, del Senat, del Parlament de 

Catalunya, a la Comissió Europea, a la Diputació de Tarragona, als Consells 

Comarcals del Baix Ebre i Montsià, a la Taula de Consens i als municipis del 

Delta de l’Ebre. 

 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent. 
 
Deltebre, febrer 2020. Aleix Ferré Ribes, portaveu del grup municipal SD-CP.” 
 
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 
 

 

 


