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Identificació dels expedients 

Línia d’ajut habitatge habitual: Expedients IV.1/20, IV.2/20, IV.3/20, IV.4/20, IV.5/20. 

Línia d’ajut habitatge segona residència: Expedients V.1/20, V.2/20. 

Línia d’ajut habitatge buit: Expedient VI.1/20. 

Línia d’ajut magatzem: Expedients VII.1/20, VII.2/20, VII.3/20, VII.4/20, VII.5/20, VII.6/20. 

Línia d’ajut explotacions agrícoles: Expedients VIII.a.2/20, VIII.a.3/20, VIII.a.6/20. 

Línia d’ajut explotacions ramaderes: Expedients VIII.b.1. 

Línia d’ajut vehicles: Expedients IX.1/20, IX.2/20, IX.3/20, IX.4/20, IX.5/20, IX.6/20, IX.7/20, 

IX.8/20, IX.9/20, IX.10.a/20, IX.10.b/20, IX.10.c/20, IX.10.d/20, IX.11/20, IX.12/20. 

 

Resolució dels expedients detallats anteriorment incoats arran de la sol·licituds presentades 

per optar als ajuts econòmics als damnificats pels aiguats de l’Espluga de Francolí del dia 22 

d’octubre de 2019, en funció de les bases publicades per la Iniciativa Ciutadana Riuada 

Solidària al Francolí.   

 

ANTECEDENTS DE FET 

Al vespre-nit del passat dia 22 d’octubre de l’any 2019, conseqüència de les fortes 

pluges caigudes a les muntanyes de Prades que alimenten tota la capçalera del riu 

Francolí, va comportar un augment desmesurat del riu Milans i en menor mesura, el 

del riu Sec, el que va comportar una excepcional riuada, amb especial incidència a 

partir de la seva confluència amb el riu Francolí a la població de l’Espluga de Francolí, 

com mai abans es podia recordar. 

Aquesta virulència de les pluges caigudes va significar un augment desmesurat del 

cabal del riu Francolí provocant greus inundacions a totes les poblacions de la 

capçalera i en general a totes les que creua a la Conca de Barberà: Vilanova de Prades, 

Vallclara, Vimbodí i Poblet, l’Espluga de Francolí, Montblanc i Vilaverd, provocant, 

malauradament 4 víctimes mortals i dos desapareguts, a banda de nombroses 
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destrosses i importantíssims danys materials, tant en propietats públiques com 

privades. 

A la nostra població, aquests danys van ser molt quantiosos, tant en béns de titularitat 

pública, com infraestructures i instal·lacions diverses, com en el sector de la indústria, 

del comerç, l’hostaleria i l’agricultura. 

Davant d’aquesta tràgica devastació provocada per la gran riuada, l’endemà dels fets, 

espontàniament va sorgir a l’Espluga una altra gran riuada, aquesta de solidaritat 

humana, que va fer que centenars de persones voluntàries del poble i també vinguts 

de fora col·laboressin desinteressadament en les tasques més urgents de neteja i 

recuperació dels espais més afectats. En paral·lel, de manera immediata van sorgir 

iniciatives de tot tipus de mirar d’ajudar els damnificats, iniciatives que a partir del 

mateix 25 d’octubre de l’any 2019 va coordinar i impulsar, en part, la Iniciativa 

Ciutadana Riuada Solidària al Francolí, formada per un grup de voluntaris espluguins. 

Arran de totes aquestes accions impulsades i canalitzades des d’aquesta iniciativa es 

van recollir, al llarg de més de tres mesos, un total de cent vuit mil euros vuit cents 

setanta-cinc euros amb un cèntim d’euro (108.875’01.-€). Amb l’objectiu de fer arribar 

aquests fons a les persones damnificades que ho sol·licitessin, es van preparar i 

publicar les “Bases per a la concessió d’ajuts als projectes que tenen per objecte 

pal·liar els danys causats pels aiguats ocorreguts el vespre del dia 22 d’octubre de 2019 

a la població de l’Espluga de Francolí”, un document per establir un marc comú per al 

repartiment dels fons recaptats de la manera més objectiva, justa i transparent 

possible seguint criteris de transparència i equitat. 

FONAMENTS DE DRET. 

I.- Les persones sol·licitants, seguint el procediment que estableix l’article 8, recollit en 

el Capítol II de les bases presentades el dia 28 de Gener de 2020, van presentar, dins 

del termini conferit, una sol·licitud a la línia dedicada en el Capítols IV (habitatge 
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habitual), V (habitatge segona residència), VI (habitatge buit), VII (magatzem), VIII.a 

(explotacions agrícoles), VIII.b (explotacions ramaderes), IX (vehicles). La Comissió 

Legal i Econòmica de la Iniciativa Ciutadana Riuada Solidària al Francolí va poder 

constatar que les sol·licituds reunien tots i cada un dels requisits establerts en 

aquestes línies per tal de que es pogués optar a les ajudes sol·licitades. 

II.- En aquest sentit, de la documentació aportada s’ha pogut acreditar de forma 

fefaent que els danys soferts son efectius i individualitzats i provocats de forma 

inequívoca per l’acció de la riuada del dia 22 d’octubre de l’any 2019, concorrent, 

d’aquesta manera, causa suficient per ser beneficiaris de les línies d’ajut establertes en 

els Capítols IV, V, VI, VII, VIII.a, VIII.a i IX de les bases. 

S’estableix en les bases, concretament en els articles 20, 23, 26, 29, 32 i 35, el 

finançament per a cada línia d’ajut, establert com a percentatge del total de l’import 

recaptat: 

10 % del total de l’import recaptat per a habitatges habituals 

7 % del total de l’import recaptat per a habitatges segona residència 

3 % del total de l’import recaptat per a habitatges buits 

5 % del total de l’import recaptat per a magatzems 

20 % del total de l’import recaptat per a explotacions agrícoles 

5 % del total de l’import recaptat per a vehicles 

 

Així mateix, en els mateixos articles també es determina l’import màxim d’ajut que es 

pot concedir per projecte en funció de cada línia: 

3.000,00 euros / projecte per a habitatges habituals 

2.000,00 euros / projecte per a habitatges segona residència 

1.000,00 euros / projecte per a habitatges buits 

1.000,00 euros / projecte per a magatzems 

2.000,00 euros / projecte per a explotació ramadera 

2.000,00 euros / projecte per a vehicles 
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sense que, en tot cas, la suma de l’ajut que es pugui atorgar i la indemnització que es 

pugui percebre en concepte d’assegurança o qualsevol altra subvenció pública o 

privada sigui superior el valor dels danys o perjudici produït. 

S’ha pogut constatar que és viable atorgar l’import màxim per projecte a totes les 

sol·licituds acceptades o, en cas que la quantitat sol·licitada fos inferior al màxim per 

projecte, atorgar la quantitat sol·licitada. Aquest fet provoca variacions no 

significatives en el percentatge definitiu de l’import total recaptat destinat a cada línia 

d’ajuts respecte allò establert a les bases (veure quadre adjunt següent: columnes “% 

màx línia ajut”, “import màxim línia ajut” i “Import total compromès segons proposta 

de repartiment”).  

 

Així doncs, la Comissió d’Avaluació de la Iniciativa Ciutadana Riuada Solidària al 

Francolí (Comissió d’Avaluació d’ara en endavant) considera que s’han d’atorgar, a 

totes les sol·licituds aprovades, els ajuts amb l’import màxim per projecte previst 

inicialment en cada línia o l’import sol·licitat quan aquest és inferior al màxim previst 

per projecte. 

Tipus de línia d'ajut % màx línia ajut
Import màxim 

línia ajut

€ màxim / 

projecte

Nombre 

projectes 

presentats

Nombre 

projectes 

acceptats

Nombre 

projectes 

desestimats

Import total 

compromès segons 

proposta de 

repartiment

Compleix % 

màxim línia 

ajut?

Data 

aprovació 

ajuts 

Comissió 
Activitats empresarials 

o comercials de tot 

tipus

50% import 

recaptat
     54.437,51 € 10.000,00 € 6 5 1 50.000,00 € SÍ 9/4/2020

Habitatge habitual
10% import 

recaptat
     10.887,50 € 3.000,00 € 5 5 0 13.011,16 € NO

Habitatge segona 

residència

7% import 

recaptat
        7.621,25 € 2.000,00 € 2 2 0 4.000,00 € SÍ

Habitatge buit
3% import 

recaptat
        3.266,25 € 1.000,00 € 1 1 0 1.000,00 € SÍ

Magatzem
5% import 

recaptat
        5.443,75 € 1.000,00 € 6 6 0 5.843,07 € NO

Explotació agrícola
20% import 

recaptat
     19.775,00 € 11 3 8 24.296,32 € NO

Explotació ramadera         2.000,00 € 2.000,00 € 1 1 0 2.000,00 € SÍ

Vehicle
5% import 

recaptat
        5.443,75 € 600,00 € 15 15 0 8.724,46 € NO

   108.875,01 € 47 38 9           108.875,01 € TOTAL

9/7/2020

QUADRE RESUM SOL·LICITUDS PRESENTADES A LA CONVOCATÒRIA D'AJUTS DE LA INICIATIVA CIUTADANA RIUADA SOLIDÀRIA AL FRANCOLÍ
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III.- Segons l’article 12.a) de les bases, la Comissió d’Avaluació ha d’emetre una 

Resolució de caràcter provisional i motivada per tal que, si el sol·licitant no la trobés 

ajustada a les bases concurrents, pogués interposar un Recurs de Reforma. Ara bé, 

atès que a tots els expedients de sol·licitud esmentats a l’inici d’aquest document se’ls 

atorga l’import màxim per projecte previst inicialment en cada línia o l’import 

sol·licitat quan és inferior al màxim previst per projecte, es considera que, per 

economia procedimental i per tal d’agilitzar el pagament de l’ajut, la proposta de 

Resolució que s’hauria d’emetre tingui la consideració de Resolució definitiva.  

Pel cobrament de l’ajut atorgat s’haurà d’acreditar documentalment el pagament de 

les factures aportades en la sol·licitud o s’hauran de presentar, per import igual o 

superior a l’ajuda concedida, factures i comprovants de pagament vinculats amb els 

pressupostos o altra documentació adjunta a la sol·licitud, sempre relacionada amb el 

projecte pel qual es va sol·licitar l’ajut. La presentació d’aquesta documentació es pot 

fer mitjançant correu electrònic a riuadaespluga.legal@gmail.com o a les oficines del 

Casal de l’Espluga de Francolí (Plaça Montserrat Canals, 1 de l’Espluga de Francolí) fent 

constar sempre com a referència el número d’expedient assignat. El termini màxim de 

presentació de la documentació justificativa per a poder cobrar l’ajuda és el 22 

d’octubre de 2020. 

Per tot això, 

La COMISSIÓ D’AVALUACIÓ DE LA INICIATIVA CIUTADANA RIUADA SOLIDÀRIA AL 

FRANCOLÍ, d’acord amb el que estableix l’article 12 de les bases i atès a l’acord 

adoptat per la Comissió d’Avaluació en la seva reunió mantinguda el dia 9 de juliol de 

2020 a la sala Llucià Navarro del Casal de l’Espluga de Francolí i per unanimitat dels 

seus membres, ATORGA els següents ajuts: 

 

 

mailto:riuadaespluga.legal@gmail.com
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Número 

expedient 
Línia d’ajut Persona sol·licitant 

Import 

concedit 

IV.1/20 
Habitatge 

habitual 
Josep Maria Bartra 3.000,00 € 

IV.2/20 
Habitatge 

habitual 
Eva Bosch Torras 3.000,00 € 

IV.3/20 
Habitatge 

habitual 
Rosa Vallverdú Joaquín 2.692,78 € 

IV.4/20 
Habitatge 

habitual 
Josep Guasch Sales 3.000,00 € 

IV.5/20 
Habitatge 

habitual 
Ricard Peña Sales 1.318,38 € 

V.1/20 
Habitatge segona 

residència 
Joana Maria Úbeda Tarés 2.000,00 € 

V.2/20 
Habitatge segona 

residència 
Adela Pardo Folch 2.000,00 € 

VI.1/20 
Habitatge 

buit 
Josep Maillo Estruch 1.000,00 € 

VII.1/20 Magatzem Eulàlia Puig Garcia 1.000,00 € 

VII.2/20 Magatzem Josepa Francesch Farran 1.000,00 € 

VII.3/20 Magatzem Josepa Francesch Farran 1.000,00 € 

VII.4/20 Magatzem Dolores Roig Solé 843,07 € 

VII.5/20 Magatzem Isidre Rosell Trullols 1.000,00 € 

VII.6/20 Magatzem Pere Bosch Saltó 1.000,00 € 

VIII.a.2/20 
Explotació 

agrícola 

Eduard Miquel Boqué Vals, Josep Maria 

Garrell Setó, Joan Solé Ollé i Encarnació Olivé 

Figueras (Comunitat regants Horta de Baix) 

8.098,78 € 
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VIII.a.3/20 
Explotació 

agrícola 

Dora Olivé, Joan Cervelló, Josep Maria 

Rendé (Comunitat de regants Horta de 

Munt) 

8.098,77 € 

VIII.a.6/20 
Explotació 

agrícola 

Magdalena Prats Llorens (Comunitat de 

regants de la Sinoga) 
8.098,77 € 

VIII.b.1/20 
Explotació 

ramadera 
Josep Guasch Sales 2.000,00 € 

IX.1/20 Vehicle Eulàlia Puig Garcia 600,00 € 

IX.2/20 Vehicle Juan Andrés Vila Serra 600,00 € 

IX.3/20 Vehicle Dorotea Olivé Bonet 600,00 € 

IX.4/20 Vehicle Joan Sabaté Saperas 600,00 € 

IX.5/20 Vehicle Jordi Sabaté Saperas 600,00 € 

IX.6/20 Vehicle Rafael Torres Godoy 600,00 € 

IX.7/20 Vehicle Ricard Peña Sales 324,46 € 

IX.8/20 Vehicle Almudena Escudero Navarro 600,00 € 

IX.9/20 Vehicle Almudena Escudero Navarro 600,00 € 

IX.10.a/20 Vehicle ADF Espluga de Francolí 600,00 € 

IX.10.b/20 Vehicle ADF Espluga de Francolí 600,00 € 

IX.10.c/20 Vehicle ADF Espluga de Francolí 600,00 € 

IX.10.d/20 Vehicle ADF Espluga de Francolí 600,00 € 

IX.11/20 Vehicle Marta Palau Tena 600,00 € 

IX.12/20 Vehicle Maria Montserrat Guasch Francesch 600,00 € 

TOTAL 58.875,01 € 
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Contra aquesta Resolució i d’acord amb el contingut exposat en els seus Fonament de 

Dret III i IV i atès que la quantia de l’ajut és l’import màxim per projecte previst 

inicialment en cada línia o l’import sol·licitat quan és inferior al màxim previst per 

projecte, es declara la seva fermesa sense possibilitat d’interposar cap tipus de recurs 

al respecte. 

L’Espluga de Francolí, 9 de juliol de 2020. 

Comissió d’Avaluació de la Iniciativa Ciutadana Riuada Solidària al Francolí 


