
 

 

 

 

 
MOCIÓ DE SD-CP PERQUÈ LA GENERALITAT  DESTINI ELS 6 MILIONS 
D’EUROS PREVISTOS ALS PRESSUPOSTOS DEL 2020 PER PALIAR ELS 
EFECTES DE LA REGRESSIÓ I SUBSIDÈNCIA DEL DELTA DE L’EBRE. 
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia,  el Sr. Aleix Ferré Ribes 
procedeix a la lectura en la seva part bastant de la moció següent: 
 
“Qui subscriu, el grup municipal de SD-CP, en ús de les facultats que la 
legislació vigent li concedeix, al Ple de la Corporació eleva la següent 
INFORMACIÓ: 
 
Recentment, el Ministeri per la Transició Ecològica i repte Demogràfic ha 
presentat un avanç de proposta de Pla de Protecció del Delta - document de 
treball - a la Taula de Consens com a interlocutors naturals del territori. És per 
tant un pla encara obert a aportacions i modificacions i així ho va expressar el 
secretari d'Estat de Medi Ambient als participants durant la reunió, després 
d'escoltar les inquietuds d'alguns participants. Amb les aportacions de la Taula i 
la Generalitat, es redactarà una nova versió del Pla que es posarà a exposició 
pública a començaments del 2021 i per tant hi haurà un nou període de 
participació social i institucional encara més ampli. El Pla de Protecció del Delta 
definitiu sortirà d'aquest procés de participació pública. 
 
La proposta de Pla recull un conjunt d'actuacions que per primera vegada una 
Administració pública posa damunt la taula per abordar de forma conjunta els 
fenòmens de la regressió i la subsidència del Delta, en paral·lel, mitjançant la 
gestió i reubicació d'arenes litorals a curt termini, la creació de zones naturals 
d'acomodació al litoral per dissipar l'energia dels temporals d'alta intensitat a 
mitjà termini i la gestió de sediments fluvials dels embassaments a més llarg 
termini. La mateixa Plataforma en Defensa de l'Ebre ha reconegut que és la 
primera vegada que l'Estat proposa mobilitzar sediments fluvials per compensar 
els fenòmens de la regressió i la subsidència i s'ha felicitat per això. 
 
El Pla deixa clar que l'acció prioritària i més urgent serà l'aportació d'arena des 
de les penínsules de la Banya i el Fangar, zones d'acumulació, a les més fràgils 
i regressives del de la costa: Trabucador, Illa de Buda, el front marítim entre 
Riumar i la Marquesa i la bocana del riu Ebre. No s’esperarà a aprovar el 
document definitiu per fer aquestes aportacions urgents que el litoral del Delta 
necessita. 
 
Des del temporal Glòria, l’única Administració que ha actuat invertint recursos, 
2,2 milions d'euros concretament, en restaurar i recuperar la funcionalitat del 
litoral deltaic greument afectat ha estat l'Estat. S'ha regenerat el Trabucador 
que havia quedat submergit en un tram de 4 kms tornant a recuperar les 
condicions naturals de la Badia dels Alfacs que acull la població més important 
del món de Nacres mediterrànies (Pinna nobilis), una important activitat 
marisquera i pesquera, a més d'una activitat salinera que en depèn. S'ha 
restaurat i recrescut la platja de l'Illa de Buda que havia quedat comunicada 
amb el mar en un tram centenars de metres, recuperant la funcionalitat de la 



 

 

llacuna interior, i de retruc els seus valors ambientals habituals i les extraccions 
pesqueres i cinegètiques tradicionals. I s'ha executat un cordó dunar de 6 kms 
de longitud entre Riumar i el Fangar que ha protegit el sector arrosser posterior 
de diferents temporals de llevant que han succeït des que es va construir, al 
març fins pocs dies, ara al novembre. 
 
Contràriament, la Generalitat de Catalunya tot i disposar des del mes de maig  
d’una partida de 6 milions d'euros en el pressupost del 2020, mitjançant  una 
esmena del PSC i amb el suport de tots els grups parlamentaris, no ha estat 
capaç d'invertir ni un euro en la protecció del Delta. No és cert l'argument que 
això és una competència de l'Estat. La gestió del Domini Públic Marítim 
Terrestre és una competència compartida entre la Generalitat i l'Estat des del 
2008. I és una competència exclusiva de la Generalitat la protecció dels seus 
espais naturals inclosos a la xarxa natura 2000, entre ells tot el litoral del Delta 
de l'Ebre, cosa que l'habilita a actuar de forma unilateral si ho considera 
convenient, igual que ho ha fet l'Estat per la via d'emergència.  
 
El Delta de l’Ebre no pot esperar més, la Generalitat ha d’intervenir de manera 
urgent invertint els 6 milions d’euros del pressupost del 2020. Una inversió 
d’aquestes característiques no es pot deixar perdre  per la inacció del 
Departament de Territori i Sostenibilitat que és qui té competències en el 
manteniment dels espais naturals. Aquests diners s’han d’invertir aquest any 
perquè no podem permetre que passin a romanent per l’any vinent perquè han 
estat incapaços d’invertir-los. Si no s’inverteixen aquests diners es perdran en 
el total d’inversions de la Generalitat pel 2020, i encara que es prorroguin els 
pressupostos pel 2021 i torni a haver una partida de 6 milions més, els del 2020 
ja s’hauran esfumat. Les actuacions al Delta requereixen una aportació 
econòmica, sostinguda en el temps, per part de totes les administracions 
competents, no només de l’Estat. 
 
Confiem en el treball conjunt i solidari entre Administracions locals, 
autonòmiques i estatals per afrontar amb èxit els grans reptes de futur que té 
plantejats el Delta. Així mateix a traves del Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència del Govern Espanyol s’invertiran recursos en actuacions per 
combatre la regressió i la subsidència del Delta. Per part dels socialistes no 
escatimarem esforços per no desviar-nos d'aquesta línia i ho demostrarem, 
com ja hem fet, amb fets i mà estesa per l'acord i el diàleg.  
 
Per tot això i davant aquesta situació insostenible, el grup Municipal SD-CP 
proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següents  
 
ACORDS: 
 
1r.- Que la Generalitat destini de manera urgent els 6 milions d’euros 
pressupostats per aquest any 2020, a emprendre de manera immediata les 
actuacions previstes per evitar la regressió i subsidència del Delta de l’Ebre. 
 
2n.- Traslladar aquest acord al Govern de la Generalitat, al Departament de 
Territori i Sostenibilitat , als grups parlamentaris al Parlament de Catalunya, als 



 

 

Consells Comarcals de les Terres de l’Ebre, així com a tots els Ajuntaments de 
les Terres de l’Ebre. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent. 
 
Deltebre (Delta de l’Ebre), 27 de novembre de 2020. 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. 
 
 

 

 


