AL PRESIDENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE VANDELLÒS
I L’HOSPITALET DE L’INFANT
SERGI SALADIÉ GIL, portaveu del Grup Municipal de la CANDIDATURA D’UNITAT
POPULAR-ALTERNATIVA MUNICIPALISTA (CUP-AMUNT) a l’Ajuntament de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, d’acord al punt 5 de l’article 97 del Reial
Decret 2568/1986, i el punt 1 de l’article 104 de Decret Legislatiu 2/2003,
presenta la següent Esmena a la Moció de l’ Expedient 2939/2019. Estudi i

aprovació, si procedeix, de la Moció que presenta el Grup municipal d'ERC
d'adhesió a la campanya ciutadana #rebrotem en solidaritat amb la Ribera
d'Ebre i les persones afectades pel recent incendi forestal que els ha afectat,
per tal que sigui substanciada en el Ple, amb el text següent:

Exposició de motius
El Grup Municipal d’ERC ha presentat una moció per tal que l’Ajuntament
s'adhereixi a la campanya ciutadana #rebrotem en solidaritat amb la Ribera
d'Ebre i les persones afectades pel recent incendi forestal que els ha afectat.
Així mateix, la moció proposa que el nostre Ajuntament es comprometi a
col·laborar amb les iniciatives ciutadanes municipals que es posin en marxa al
respecte. Igualment, demana que des de l’Ajuntament i a través dels canals de
comunicació municipals, es difongui entre el veïnat la campanya #rebrotem i
els insti a adherir-s’hi i col·laborar-hi.
Aquestes iniciatives ens semblen molt lloables i solidàries amb les persones
d’un territori que està patint les greus conseqüències d’un gran incendi
forestal. I el nostre municipi, que recurrentment pateix aquests tipus
d’incendis i està molt conscienciat al respecte, no podem fer menys que
expressar la nostra solidaritat i adhesió a les iniciatives que des de la Ribera
d’Ebre emprenguin en el sentit de recuperar-se el més aviat millor dels efectes
de l’incendi forestal.
Tanmateix, considerem que per millorar aquesta moció seria imprescindible
que la solidaritat no quedés només reduïda a un comunicat públic per part del
nostre ajuntament, sinó que caldria acompanyar-la d’accions efectives. En

aquest sentit proposem que el nostre Ajuntament destini solidàriament 1.000€
a la campanya #rebrotem.
També considerem que des del nostre Ajuntament caldria instar al Govern de
la Generalitat de Catalunya a que en els seus pressupostos destinés molts més
recursos a la prevenció d’incendis forestals. Dels darrers 5 pressupostos
aprovats des de 2011, al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació només se li destina el 2% del pressupost de tots els Departaments
de la Generalitat.
Igualment, també cal tenir en compte que la Generalitat de Catalunya del total
pressupostari destinat a incendis forestals (prevenció i extinció), només
destina un 10% a prevenció. Tots els experts en matèria d’extinció d’incendis
tenen clar que en cas de grans incendis forestals per més mitjans d’extinció
que disposin, resulta molt difícil controlar un incendi si no es compta amb
mesures de prevenció implementades sobre el terreny. En aquest sentit, seria
necessari

que

la

Generalitat

de

Catalunya

incrementi

les

partides

pressupostàries destinades a la prevenció d’incendis tendint a un equilibri
progressiu entre el percentatge destinat a extinció i el destinat a prevenció,
assolint l’equilibri total en un període de 5 anys.

Per tots aquests motius presentem la següent

ESMENA
Esmena 1
D’addició d’un nou punt

3. Destinar solidàriament 1.000€ de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant a la campanya #rebrotem.

Esmena 2
D’addició d’un nou punt

4. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a que en els propers
pressupostos destini més recursos al Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació, ja que actualment només se li destina el 2% del pressupost
de tots els Departaments de la Generalitat.

Esmena 3
D’addició d’un nou punt

5. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a incrementar les partides
pressupostàries destinades a la prevenció d’incendis tendint a un equilibri
progressiu entre el percentatge destinat a extinció (actualment el 90%) i el
destinat a prevenció (actualment el 10%), assolint l’equilibri total en un període
de 5 anys.

Sergi Saladié Gil
Portaveu del GM CUP-AMUNT
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, 22 de juliol de 2019

