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Identificació de la sessió
Sessió: PLE EXTRAORDINARI URGENT 21 de gener de 2021
Ens: Ajuntament de Camarles
Òrgan: Ple
Caràcter: Extraordinària
President/a: Josep Antoni Navarro Serra
Secretari/ària: Teresa Roca Castell
Dia: 21 de gener de 2021
Hora d'inici: 20:00
Hora de finalització: 20:13
Lloc: Sessió Telemàtica, sistema LocalretMeet
Assistents:
Sr. Ramon Brull Melich (FIC VP-FIC)
Sra. Yolanda Guillem Clua (ERC - AM)
Sra. Patricia Andrés Valldepérez (FIC VP-FIC)
Sra. Marta Mora Verges (ERC - AM)
Sr. Estanislao Martinez Puig (ERC - AM)
Sr. Miguel José Olid Bertomeu (FIC VP-FIC)
Sra. Sandra Zaragoza Vallés (JUNTS)
Sr. Elies Bonet Cervera (JUNTS)
Sra. Bàrbara Curto Camisón (JUNTS)
Sra. Montserrat Bonet Caudet (R.N.A.)

ACORDS
Declaració urgència Moció Taula de Consens pel Delta 20 de gener de 2021
1. DECLARACIÓ URGÈNCIA MOCIÓ TAULA DE CONSENS PEL DELTA 20 DE GENER DE
2021
L'Alcalde va fer una explicació de totes les reunions amb la Taula de Consens pel temporal
Filomena i els danys provocats a tots els ecosistemes i colapse d'infraestrutures al Delta. Van
assistir els màxims representants de les institucions tant de la Generalitat de Catalunya, com
de l'Estat, per part de la Generalitat van assistir entre altres el Conseller Calvet, la Consellera
d'agricultura Sra. Jordà i el Sindic de Greuges i que d'alguna manera van sortir compromisos
de l'Estat cap al nostre Territori.
Que el conseller Calvet va ser el que va portat tot el debat i que la consellera va permaneixer
més en silenci, sense intervenir gaire..
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La regidora Sra. Bàrbara Curto ( Junts), intervè per a dir que de les paraules de
l'Alcalde pareix entendre's que la Consellera d'Agricultura, estava en silenci, com si no fos de
la seva competència el tema, per aixó demana una aclaració al respecte.
L'Alcalde intervé dient que el debat en tot moment el va portar el Conseller Sr. Calvet i que
quan aquest li va cedir la paraula a la Consellera, aquesta va dir que efectivament existia una
urgència en el Delta, però que ella estava dedicada més a la part productiva i que no podia
intervenir gaire, però que donava suport total a la Declaració de la Taula de Consens.

Aprovada per unanimitat
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Fets
Primer.- Atès que per acord de Ple de data 5 de juny de 2020 es va aprovar l’adhesió a l’
Associació TAULA DE CONSENS PEL DELTA que té com a fins entre altres:
1.- Treballar com a instrument de defensa del territori enfront la regressió i altres
problemàtiques que afecten o pugin afectar a la sostenibilitat ambiental, social i econòmica del
Delta de l’Ebre.
2.- Elaborar, redactar, impulsar i dur a terme les accions necessàries per protegir el litoral del
delta i la qualitat ecològica de les seves llacunes i badies”.
3.- Establir les estratègies i intervencions al delta de l’Ebre que s’han de basar en els principis
d'una gestió integrada de les zones costaneres. Aquesta gestió s'ha de dur a terme sobre la
base d’una perspectiva àmplia i global que tingui en compte la interdependència i disparitat
dels sistemes naturals i les activitats humanes que tenen incidència al delta de l’Ebre.
4.- Davant de qualsevol amenaça al Delta com el canvi climàtic, defensar i promoure totes
aquelles accions que tinguin per finalitat:
- Reduir la vulnerabilitat i el risc per a les persones.
- Protegir les activitats econòmiques i dels béns econòmics potencialment afectats
- Protegir i restaurar la integritat dels sistemes ambientals amenaçats”.
5.- En general, tots els fins lícits i legalment permesos que s'enquadren en l'esperit d'aquests
estatuts i tot i no estar explícits en els mateixos, constitueixin el seu pressupost, complement o
conseqüència.
Segon.- Fa un any, entre el 19 i el 23 de gener de 2020, el temporal Glòria va mostrar de
manera colpidora la feblesa del Delta de l’Ebre davant el mar. Era una catàstrofe anunciada
des de feia dècades.
En pocs dies, vam assistir impotents a les greus conseqüències del temporal.
Els estralls provocats afectaven a tots els ecosistemes d’aquest indret, així com a les activitats
socioeconòmiques dels seus habitants i les infraestructures: salinització de badies i llacunes,
reducció d’espais d’altíssim valor mediambiental, penetració de fins a 4 km en la seva plana,
inundació marina de més de 3000 ha d’arrossars, col·lapse d’infraestructures de bombament i
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destrosses en camins rurals, devastació en plataformes d’aqüicultura i danys al sector pesquer,
paralització de l’activitat salinera...
El 29 de gener es presentava per part de la Taula de Consens, formada pels set municipis de la
plana deltaica i les dues comunitat de regants, i recolzada per més de 30 entitats del territori, el
Pla Delta. Aquest document, que neix del treball de gairebé 2 anys, és fruit del recull de la
multiplicitat d’estudis i propostes d’actuació que mai s’han dut a terme, de la visió holística de la
problemàtica del Delta, i en definitiva, de la visió de les persones que hi viuen i treballen i que
pensen també en el futur.
És un Pla possibilista, basat en experiències internacionals i que formen part d’estratègies
globals d’adaptació al canvi climàtic. Un Pla estructurat en diversos escenaris temporals i
espais d’actuació, amb un ventall de tècniques segons l’afectació de cada zona deltaica. Un
Pla amb dos eixos fonamentals que troben el consens unànime del territori: la regeneració del
litoral mitjançant l’aportació massiva de sorra, complementada amb la recuperació i distribució
dels sediments fluvials retinguts aigües amunt de l’Ebre.
En aquest acte públic, hi van assistir els màxims representants de les institucions que d’alguna
manera o d’altra, han de vetllar per la conservació d’aquest indret. Tots sense excepció van fer
seva aquesta problemàtica i també la visió de la proposta presentada per la Taula de Consens.
Ha estat un any intens, de moltes reunions, informes i aclariments. D’una perseverança i un
esforç sense límits.
D’altra banda, ha estat un any de bones paraules i intencions. I poca cosa més.
Estem igual o pitjor que ara fa un any, i així se’ns presenta la realitat tossuda de les coses no
resoltes, de manera evident, cada vegada que hi ha un temporal per petit que sigui. La
indignació de la ciutadania és cada vegada més gran.

Fonaments de dret
Primer .- L’art. 46 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local diu,
en els mateixos termes que fa el Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova
el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, que “Els
òrgans col·legiats de les entitats locals funcionen en règim de sessions ordinàries de
periodicitat preestablerta i extraordinàries, que poden ser, a més, urgents”, així com que “Les
sessions plenàries han de convocar-se, almenys, amb dos dies hàbils d'antelació, excepte les
extraordinàries que ho hagin estat amb caràcter urgent, la convocatòria del qual amb aquest
caràcter haurà de ser ratificada pel Ple. La documentació íntegra dels assumptes inclosos en
l'ordre del dia, que hagi de servir de base al debat i, en el seu cas, votació, haurà de figurar a la
disposició dels Regidors o Diputats, des del mateix dia de la convocatòria, en la Secretaria de
la Corporació”.
En relació a això, l’art. 79 del mencionat reial decret diu que “Són sessions extraordinàries
urgents les convocades per l'Alcalde o President quan la urgència de l'assumpte o assumptes a
tractar no permet convocar la sessió extraordinària amb l'antelació mínima de dos dies hàbils
exigida per la Llei 7/1985, de 2 d'abril. En aquest cas ha d'incloure's com a primer punt de
l'ordre del dia el pronunciament del Ple sobre la urgència. Si aquesta no resulta estimada pel
Ple, s'aixecarà tot seguit la sessió”.
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En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Apreciar i declarar la urgència de la sessió plenària convocada amb caràcter
extraordinari i urgent per tal de procedir a l’aprovació de la moció-declaració Taula de Consens
pel Delta de data 20 de gener de 2021 per a continuar treballant i dur a terme les mesures
necessàries per salvar el Delta.
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Segon.- En cas que s’apreciï i es declari la mencionada urgència, procedir a continuar amb la
sessió en els termes del que disposa el decret de convocatòria. De no ser així, es procedirà a l’
arxiu de l’expedient.

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació

Moció Declaració Taula de Consens pel Delta 20 de gener de 2021
2. MOCIÓ DECLARACIÓ TAULA DE CONSENS PEL DELTA 20 DE GENER DE 2021
Aprovada per unanimitat

Fets
Avui ja fa un any, entre el 19 i el 23 de gener de 2020, el temporal Glòria va mostrar de manera
colpidora la feblesa del Delta de l’Ebre davant el mar. Era una catàstrofe anunciada des de feia
dècades.
En pocs dies, vam assistir impotents a les greus conseqüències del temporal.
Els estralls provocats afectaven a tots els ecosistemes d’aquest indret, així com a les activitats
socioeconòmiques dels seus habitants i les infraestructures: salinització de badies i llacunes,
reducció d’espais d’altíssim valor mediambiental, penetració de fins a 4 km en la seva plana,
inundació marina de més de 3000 ha d’arrossars, col·lapse d’infraestructures de bombament i
destrosses en camins rurals, devastació en plataformes d’aqüicultura i danys al sector pesquer,
paralització de l’activitat salinera...
El 29 de gener es presentava per part de la Taula de Consens, formada pels set municipis de la
plana deltaica i les dues comunitat de regants, i recolzada per més de 30 entitats del territori, el
Pla Delta. Aquest document, que neix del treball de gairebé 2 anys, és fruit del recull de la
multiplicitat d’estudis i propostes d’actuació que mai s’han dut a terme, de la visió holística de la
problemàtica del Delta, i en definitiva, de la visió de les persones que hi viuen i treballen i que
pensen també en el futur.
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És un Pla possibilista, basat en experiències internacionals i que formen part d’estratègies
globals d’adaptació al canvi climàtic. Un Pla estructurat en diversos escenaris temporals i
espais d’actuació, amb un ventall de tècniques segons l’afectació de cada zona deltaica. Un
Pla amb dos eixos fonamentals que troben el consens unànime del territori: la regeneració del
litoral mitjançant l’aportació massiva de sorra, complementada amb la recuperació i distribució
dels sediments fluvials retinguts aigües amunt de l’Ebre.
En aquest acte públic, hi van assistir els màxims representants de les institucions que d’alguna
manera o d’altra, han de vetllar per la conservació d’aquest indret. Tots sense excepció van fer
seva aquesta problemàtica i també la visió de la proposta presentada per la Taula de Consens.
Ha estat un any intens, de moltes reunions, informes i aclariments. D’una perseverança i un
esforç sense límits.
D’altra banda, ha estat un any de bones paraules i intencions. I poca cosa més.
Estem igual o pitjor que ara fa un any, i així se’ns presenta la realitat tossuda de les coses no
resoltes, de manera evident, cada vegada que hi ha un temporal per petit que sigui. La
indignació de la ciutadania és cada vegada més gran.

Fonaments de dret
Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les Bases de Règim Local
El Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones
jurídiques.
Article 4 dels Estatuts de l’Associació Taula de Consens del Delta

En conseqüència, S'ACORDA:
La Taula de Consens del Delta, avui 20 de gener de 2021 fa la següent declaració:
1.- La Taula continuarà treballant amb totes les entitats del territori i les administracions
competents per dur a terme la implementació de les mesures necessàries per salvar el Delta,
així com les greus conseqüències de la inacció.
2.- Denunciem la descoordinació i la manca d’actuacions per part de les administracions en la
implementació d’accions de recuperació efectiva i de prevenció de nous escenaris catastròfics.
3.- Reclamem de manera immediata una nova declaració d’emergència davant els efectes del
nou temporal d’aquests últims dies, i la corresponent actuació i coordinada entre l’estat i la
generalitat.
4.- Iniciem la defensa legal del Delta de l’Ebre davant d’aquesta inacció per part de les
administracions.
5.- Anunciem l’inici de gestions amb la Comissió Europea per obrir un procediment d’infracció
comunitària contra l’administració espanyola i catalana per no adoptar les mesures necessàries
per evitar el deteriorament del Delta de l’Ebre.
6.- Comunicar aquest acord al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, a la
Presidència del Govern de l’Estat espanyol, al Congrés dels Diputats i al Senat, així com als
respectius grups parlamentaris, al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya, a la Presidència del Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de
Catalunya i als respectius grups parlamentaris.
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Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
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Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació

Secretari

Alcalde

Teresa Roca Castell

Josep Antoni Navarro Serra
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