AL PRESIDENT DEL PLE DE L´AJUNTAMENT DE VANDELLÒS I L´HOSPITALET
DE L´INFANT
Esmeralda Saladié Barroso, portaveu del Grup Municipal d´Esquerra Republicana
de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM) presenta la següent Esmena a la Moció
de l´Expedient 2891/2019, de la Moció que presenta el Grup Municipal de la CUP
en matèria de prevenció d´incendis forestals, per tal que sigui substanciada en el
Ple, amb el següent contingut:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El Grup Municipal de la CUP ha presentat una moció per tal que l´Ajuntament en el
termini màxim de 3 mesos porti al Ple municipal el Projecte d´Ordenació Forestal
Municipal, el qual es va iniciar motivat per una moció presentada pel nostre grup
municipal en el Ple de 27 d´octubre de 2015 la qual es va aprovar. També es demana
dotar pressupostàriament les partides econòmiques necessàries per efectuar les
actuacions previstes al Projecte d´Ordenació Forestal Municipal que corresponguin a l
´Ajuntament; a més a més l´execució de les franges de protecció per incendis forestal,
entre d´altres.
Aquestes demandes ens semblen necessàries però incompletes en el nostre territori.
Per tant afegiríem en l´exposició de motius presentada per la CUP:
Així mateix, l’activitat agrícola crea fragments discontinus en la massa boscosa, els
quals, en el cas d’un incendi forestal, redueixen el combustible disponible i poden
servir com a tallafocs naturals. Al mateix temps, la varietat de conreus de la zona
afavoreix la biodiversitat, permetent una diversitat més gran d’ecosistemes, i, per tant,
una major presència de diferents espècies animals i vegetals que les que tindríem en
un espai únicament forestal. Al mateix temps, una activitat agrícola viva permet
conservar el tradicional mosaic de bosc i conreus de secà típic de la nostra àrea
geogràfica. Amb la conservació d'aquest paisatge i l'activitat primària que el crea, s'hi
associa la pervivència d'un coneixement popular transmès de generació en generació,
així com un patrimoni socioambiental únic, el qual es pot veure reflectit en elements
icònics com els marges de pedra seca.

ESMENA
Esmena 1
Afegir nou punt
5. Executar mesures econòmiques i fiscals en pro d’una activitat agrícola i ramadera
professional i estable. Ampliar en un 50 % la dotació pressupostària destinada a les
ajudes per a la recuperació i comercialització de producte agrari d’IDETSA, a partir de
l’any 2020. En el cas de l’ajuda concreta a la “”Recuperació del territori del municipi”,
augmentar la quantia de l’ajut del 30 % actual fins al 60 % de la inversió, augmentat
també la quantitat màxima finançada dels 1800 € actuals fins als 3600 €. Aplicar
exempcions fiscals per als qui es dediquen professionalment a l’activitat primària:
subvenció de la totalitat de l’IBI lligat a les construccions agrícoles.
Esmena 2
Afegir nou punt
6. Posar els serveis tècnics municipals (Urbanisme, Medi Ambient) al servei dels
pagesos i ramaders locals, fent especial èmfasi en les noves incorporacions en el marc
del programa Joves Agricultors finançat pel Departament d’Agricultura de Catalunya.
Des d’aquests serveis tècnics, crear un protocol d’actuació per a l’assessorament i
gestió ràpida i eficient dels tràmits burocràtics i administratius que comporta l’inici
d’una activitat agrícola i ramadera al nostre municipi; crear el programa abans del
març de 2020. En aquest programa, proposar mesures concretes per evitar
duplicacions burocràtiques, així com prendre les mesures necessàries perquè la
resolució dels expedients administratius municipals lligats al sector primari no superin
en cap cas els 9 mesos (període entre la concessió de l’ajuda d’Incorporació per a
Joves Agricultors i el requeriment de donar-se d’alta professionalment en l’activitat
primària). Creació d’una ajuda municipal que subvencioni el 50 % dels costos dels
estudis d’assessorament i taxes administratives pertinents per a la incorporació de
Joves Agricultors i l’ajuda de Millora de la Competitivitat; garantir la subvenció a una
quantitat màxim de 2500 €.
Esmena 3
El punt 4 de la moció que versa sobre la creació d´un punt d´assesssorament i suport
tècnic per als propietaris forestals el qual es repercutiria en els pressupostos
municipals. Nosaltres entenem que s´hauria de posar al servei d´aquest suport als
tècnics municipals del Departament de Medi Ambient per tal d´optimitzar recursos i
disminuir despeses.
Esmeralda Saladié Barroso
Portaveu del GM ERC-AM
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