SEBASTIÀ RIBES AYMAMÍ com portaveu de grup del PSC, a l’empara del
què disposa l’art. 97.3 en relació al 91.4 del Reial Decret 2568/86 de 28 de
novembre, Reglament d’Organització i Funcionament de Règim Jurídic de
les Entitats Locals, sotmeten a la consideració del Ple del Consell Comarcal
del Segrià la següent moció:

Moció sobre els incendis de la Ribera d’Ebre i el Segrià
El passat mes de juny es va produir un gran incendi que va calcinar unes 5.000
hectàrees a les comarques de la Ribera d’Ebre, el Segrià i les Garrigues.
Aquest incendi va provocar nombrosos danys materials als municipis afectats,
tan en infraestructures públiques, com en propietats privades o explotacions
agràries i ramaderes. L’empobriment i abandonament de moltes zones rurals
de Catalunya, per la falta d’oportunitats i polítiques de desenvolupament,
deteriora la correcta gestió del territori i la lluita contra els incendis o els
desastres naturals.
Passats alguns mesos, des de les zones afectades es lamenta la manca de
suport del Govern de la Generalitat en la gestió i ajudes pels incendis. Motiu pel
qual, caldria escoltar les demandes i les dificultats dels afectats i prendre
mesures concretes per compensar els danys dels incendis.
A més, la crisi econòmica o la retallada del 40% del pressupost del
Departament d’Agricultura, entre d’altres, ha provocat una profunda crisi de
molts productors d’aliments, amb un continuat abandonament d’explotacions i
de terres arreu del país.
Es per tot això que presentem al Ple la següent

MOCIÓ

1. El Consell Comarcal del Segrià dona suport a les mobilitzacions i les
demandes de les entitats i persones afectades per l’incendi i reclama
que el Govern de la Generalitat els tingui en compte.
2. Demanem al Govern de la Generalitat que creï un fons extraordinari
d’ajudes i subvencions als agricultors i ramaders afectats pels incendis
de la Ribera d’Ebre, el Segrià i les Garrigues a més de donar prioritat a
la finalització dels regs per part del Departament d’Agricultura en les
zones afectades per l’incendi.
3. Demanem al Govern de la Generalitat que agilitzi la informació i la
tramitació dels ajuts per poder arranjar les infraestructures agràries
danyades i la posada en funcionament de les explotacions el més aviat
possible.
4. Al mateix temps, una vegada s’hagin posat en marxa tots els punts
anteriors, demanem al Govern de la Generalitat de Catalunya que
convoqui a les diferents administracions públiques i Alcaldes dels
municipis afectats per concretar les mesures i recollir les seves
demandes.
5. Instem al Govern de la Generalitat a prioritzar les polítiques de gestió del
territori, especialment del món rural, amb l’objectiu d’evitar
l’abandonament, l’empobriment i la despoblació que està patint.
D’aquesta manera, cal augmentar el recursos econòmics i activar les
resolucions parlamentàries aprovades per millorar la cohesió territorial i
el desenvolupament econòmic de les comarques rurals.
6. Donar trasllat d’aquests acords al Govern de la Generalitat, als alcaldes
dels municipis afectats i als Grups polítics del Parlament de Catalunya
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