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Carles Casellas Ayén, Secretari de l’Ajuntament de la Garriga, en reserva de l’aprovació de
l’acta de la sessió i d’acord amb el que preveu l’article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28
de novembre, del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels Ens Locals,
CERTIFICO:
Que el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària del dia 24 de juliol de 2019 i segons consta a
l’esborrany de l’acta, va prendre entre d’altres l’acord següent:
ÀREA FUNCIONAL: Òrgans col·legiats
IDENTIFICACIÓ
«Moció que presenta el grup municipal de la CUP per millorar la prevenció d'incendis
forestals
El Gran Incendi Forestal que ha afectat a la Ribera d’Ebre, el Segrià i les Garrigues, i que ha
calcinat més de 6.000 hectàrees, posa de manifest les deficiències que en matèria de prevenció
d’incendis tenim com a país. A partir d’ara caldrà, per una banda, posar tots els mitjans
disponibles per ajudar aquest territori a recuperar-se com més aviat millor d’aquesta situació, i
per altra, començar a posar les bases en matèria de prevenció d’incendis per intentar evitar una
altra tragèdia com aquesta.
La Generalitat de Catalunya destina un 90% de la despesa en incendis dels últims 15 anys en
l’extinció. Només 1 de cada 10 euros es destina a la prevenció d'incendis.
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 un territori que ajudi en aquesta tasca. En concret, es refereixen a la necessitat de
tenir un mosaic paisatgístic agroforestal que mantingui unes estructures forestals més resistents
davant els incendis (franges, zones de baixa càrrega de combustible, etc.), i que contingui
conreus actius que actuïn com a tallafocs i/o ajudin a sectoritzar incendis.
Una de les eines que disposen les grans masses forestals del país per intentar prevenir els grans
incendis forestals son els Plans de Prevenció d’Incendis (PPI) i els Punts Estratègics de Gestió
(PEG) en els Perímetres de Protecció Prioritària (PPP). Justament, la major part de la zona
afectada pel greu incendi forestal de la Ribera d’Ebre no està integrada en cap PPP, i per tant no
ha pogut desenvolupar cap actuació en matèria de prevenció de grans incendis forestals. I es
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tracta d’un territori amb una continuïtat i estructura de la massa forestal que el fa molt
vulnerable davant un gran incendi. En concret, resten fora de cap PPP el nord-oest del municipi
de Flix, el nord del municipi de Riba-roja d’Ebre, el sud dels municipis de la Granadella,
Llardecans, Maials, Seròs i la Granja d’Escarp, l’oest del municipi de Bovera, i la totalitat del
municipi d’Almatret.
Per aquests motius, el grup municipal de la CUP proposem al ple de l’Ajuntament de la Garriga
l’adopció del següent
ACORD:
1. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a abordar la gestió dels incendis de
forma global, prioritzant la revisió i modificant els límits dels Perímetres de Protecció
Prioritària actuals i la redacció de tots els PPI dels PPP que no estan redactats en un
termini màxim de tres anys.
2. Definir i assegurar a tot el territori català una xarxa de PEG a tots els municipis que
estiguin dins de PPP, perquè són punts que faciliten molt la gestió dels incendis, on es
pot reduir molt l’activitat d’un incendi i una eina amb la qual actualment ja treballa el
cos de Bombers.
3. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a presentar, abans de finalitzar el mes de
setembre, un pla d’actuació urgent per a la restauració de la zona afectada per l’incendi
de la Ribera d’Ebre. Aquest pla hauria d’incloure arranjament de camins, construcció
d’una xarxa bàsica de punts d’aigua i millorar els existents, retirada de vegetació morta
d’indrets problemàtics com vores de camins o fons de barrancs, ajudes a fons perdut per
a la reposició de vehicles i recuperació/reconstrucció d’equipaments agraris malmesos,
etc.
4. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a delimitar un PPP en el termini de 90
dies al sector nord de la Ribera d’Ebre i sud del Segrià i les Garrigues, que englobi les
masses forestals del nord-oest del municipi de Flix, el nord del municipi de Riba-roja
d’Ebre, el sud dels municipis de la Granadella, Llardecans, Maials, Seròs i la Granja
d’Escarp, l’oest del municipi de Bovera, i la totalitat del municipi d’Almatret, que en el
termini de tres anys se n’elabori el corresponent PPI, i que se’l doti pressupostàriament
per a la seva execució.
5. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a incentivar el desenvolupament del
sector forestal com a mesura per prevenir grans incendis i el manteniment del territori,
en tant que som un país eminentment forestal i que el PIB que representa aquest sector
en el si de la nostra economia és ridícul a dia d’avui.
6. Instar el 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 i el destinat a prevenció, assolint l’equilibri total
en un període de 5 anys garantint també la dotació pressupostària per les actuacions
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7. Promoure la creació de taules de foc municipals als municipis que es troben dins de
PPP, enteses com a espais de trobada amb tots els agents involucrats en la prevenció i
extinció (propietats forestals -públics i privats-, Bombers, Mossos d’Esquadra, Agents
Rurals, Protecció Civil, Ajuntament...), per posar en valor i democratitzar les decisions
preses en la prevenció i extinció del foc.
8. Promoure i incentivar econòmicament la gestió forestal sostenible en finques de
titularitat pública i privada amb l’objectiu de fer front a l’actual context d’emergència
climàtica que té com a conseqüència directa els grans incendis forestals
9. Promoure i incentivar l’agricultura extensiva de secà, ecològica i sostenible en finques
de titularitat pública i privada. Facilitant els tràmits per a fer rompudes per a la
recuperació d’antics conreus i plantacions.
10. Apostar per l’ús dels biocombustibles locals com la biomassa (estella, pèl·let o llenya)
per a potenciar l’aprofitament dels nostres boscos i la substitució del consum de
combustibles fòssils, fer-ho especialment a tots els edificis municipals.
11. Incentivar la introducció de criteris de reducció de l’exposició de la població al risc
d’incendi forestal als Plans d’Ordenació Urbanística Municipals (POUM) i a les
Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic per les futures construccions que es
desenvolupin.
12. Fomentar la reducció de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) rústic en aquelles finques
en què s’hagin realitzat les actuacions planificades en un Pla Tècnic de Gestió i Millora
Forestal (PTGMF) o Pla Simple de Millora Forestal (PSMF) com a mesura per a
incentivar la gestió forestal sostenible de les finques privades.
13. Promoure accions de reducció emissions de gasos d'efecte hivernacle en el context de
canvi climàtic que vivim com la implementació del vehicle elèctric (com ara la
instal·lació de punts de càrrega alimentats amb energia solar, bonificació en l’impost de
vehicles de tracció mecànica, substitució gradual del parc de vehicles municipal per
vehicles híbrids o elèctrics, etc.) i implementar l’alimentació ecològica i de proximitat
en tot el sistema públic municipal (escoles, residències i centres de dia de la gent gran,
equipaments esportius, actes lúdics i festius,...).
14. Al estar considerat municipi d'Alt Risc d'Incendi, instem a l'Ajuntament a elaborar,
aprovar i dotar pressupostàriament d'un Pla de Prevenció d'incendis forestals, que no
només contempli franges de protecció, sinó que planifiqui el manteniment i creació de
franges de baixa càrrega de combustible i d’altres infraestructures de protecció davant
dels incendis.
15. Convocar en breu totes les entitats i/o associacions implicades en la gestió del Territori
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per tal d’analitzar la situació al municipi.
16. Notificar aquest acord al govern de la Generalitat.
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El Ple de l’Ajuntament per 16 vots a favor (6 ERC-Acord-AM, 6 JUNTS, 2 CUP-AMUNT i 2
PSC-CP), i 1 abstenció (CS) dels 17 membres assistents, essent 17 els de dret i de fet de la
corporació, aprova la moció. »
I, perquè consti, expedeixo aquest certificat amb el vistiplau de la senyora Alcaldessa.
La Garriga,

Vist i plau,
F_FIRMA_62

F_FIRMA_12

Signat digitalment per:
Secretari
Carles Casellas Ayen
01-08-2019 14:13:00

Signat digitalment per:
Alcaldessa
Dolors Castellà Puig
01-08-2019 14:15:00
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