PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
El Sr Jose Manuel Orengo Pastor, com a portaveu del grup socialista de la Diputació de València,
a l'empara del que preveu l'art. 116 de la Llei 8/2010 de la Generalitat, de 23 de juny de Règim
Local de la Comunitat, presenta aquesta proposta de resolució per a incloure en l'orde del dia
de la pròxima sessió ordinària del Ple que es convoque i a l'efecte del seu debat i votació.
Assumpte: Proposta de resolució del grup socialista sol·licitant que la diputació
subvencione als ajuntaments pels danys produïts per incendis i pluges.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La Diputació Provincial de València, ha comunicat als municipis afectats pels incendis forestals,
pluges i inundacions del passat any 2012, que El Govern de la nació ha previst la concessió de
subvencions per a pal·liar els danys produïts per aquestes catàstrofes, ocorregudes en distintes
Comunicades autònomes.
Segons allò que s'ha informat, la subvenció de l'Estat serà possiblement fins al 50% de l'import
de les obres necessàries, la resta,haurà de finançar-se per tant amb aportacions dels
ajuntaments. Hem de considerar que transcorregut més d'un any, no han rebut cap tipus
d'ajuda per a aquests danys, a excepció de les concedides per la Diputació de València
Ens preocupa especialment, que davant de la situació econòmica per la que travessen els
ajuntaments, i les restriccions legals aprovades pel Govern d'Espanya, molts dels municipis
afectats no puguen sol·licitar aquestes ajudes davant de la impossibilitat de fer front a la part
proporcional que hagen de finançar de les obres.
ACORD
ÚNIC.- Per això, proposem que la Diputació de València acorde subvencionar la part econòmica
que finalment hagen d'aportar els ajuntaments de la província de València, i que li'ls comunique
amb urgència aquesta nova situació, tenint en compte que el termini previst per a la sol·licitud
per part dels afectats serà d'un mes a comptar de l'endemà a la publicació de l'Orde en el BOE.

València 5 de setembre de 2013

AL SENYOR PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA.

