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RODA DE PREMSA SOBRE LA VALORACIÓ DE
LA FEINA FETA A LA SUBDELEGACIÓ DURANT
AQUESTS 6 MESOS DE GOVERN
El Subdelegat del Govern, Joan Sabaté, va ser nomenat el passat 26 de juny de
2018, després del canvi de Govern a Madrid. La seva presa de possessió va ser el
dia 4 de juliol, i va comptar amb la presència de la Delegada del Govern a
Catalunya, Teresa Cunillera.
Durant aquests sis mesos, el gran objectiu ha estat el de donar visibilitat a la bona
feina feta pel Govern d’Espanya a la província de Tarragona. De fet el Subdelegat
ha fet més de 120 visites o reunions en aquests sis mesos, tant a la seu de la
Subdelegació com fora de la mateixa, i ha assistit a gairebé 100 actes
protocol·laris, dotant de representativitat al Govern d’Espanya a tota Tarragona.
El primer que va voler fer el nou Subdelegat, és donar-se a conèixer a les
institucions i ajuntaments més importants de la província. Així durant els mesos de
juliol, agost i setembre es va reunir amb els alcaldes i alcaldesses de les capitals
de comarca de la província, i amb les entitats econòmiques, socials i religioses
més importants (Cambres de Comerç, Port, Aeroport, Arquebisbat, etc.).
Com a Subdelegat, una de les tasques més importants assignades, és la de
traslladar les inquietuds i problemes més importants que té la societat tarragonina,
a la vegada que hi busquem solució. Així ens congratula haver pogut solucionar o
desencallar molts problemes, especialment en l’àmbit de les infraestructures.
Ens vam estrenar al mes de juliol amb una problemàtica causada pel soroll de les
obres del tercer fil sobre els càmpings que es troben a la costa. No fa falta recordar
de la necessitat estratègica d’aquestes obres pel teixit industrial de la província,
però no podíem perjudicar a un altre sector, com el turístic, tant important a
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Tarragona. D’aquesta forma, després d’una reunió entre ADIF i els Càmpings en
aquesta subdelegació, el passat 23 de juliol, es va arribar l’acord de traslladar les
zones en les quals s’estava treballant, minimitzant l’impacte que aquestes han
tingut durant la temporada alta de l’estiu.
En l’àmbit de les carreteres del territori, hi ha hagut grans notícies en quant a les
demandes del territori. Per fi el Consell d’Estat ha desencallat el nou projecte de
l’A27, que encarrila ara els últims tràmits abans que es pugui començar a perforar
el Coll de Lilla, però que esperem que sigui el més ràpidament possible. També
vam aconseguir que s’aprovés el projecte de traçat de les obres entre
Torredembarra i la Móra de l’A7, cosa que farà connectar aquesta necessària
autovia amb l’AP7. I per últim a l’apartat de carreteres, el passat 18 de setembre es
van licitar les obres de les rotondes a la N340 a la zona sud de la província, unes
obres que començaran en torn al 20 de gener del 2019.
Un últim apunt important en l’apartat de Foment és el desviament de camions de
les autopistes AP2 i AP7 que es va produir el passat mes de setembre. Era un
desviament necessari per l’alta congestió que pateixen la N340 i la N240 i l’alta
sinistralitat que es concentrava. Això no significa culpabilitzar els camions de
l’accidentalitat en aquestes vies, ja que estan fent la seva feina amb la major
professionalitat.
Recentment es van produir al sud de la província una sèrie d’aiguats que van
provocar greus problemes a molts municipis de les Terres de l’Ebre. En aquest
sentit aquesta Subdelegació es va posar al servei dels Ajuntaments afectats,
explicant quins eren els mecanismes que tenien al seu abast per demanar les
ajudes necessàries. Posteriorment, el Consell de Ministres del 2 de Novembre va
declarar com a zona afectada pels temporals a 27 municipis i es van adoptar
mesures extraordinàries per ajudar als Ajuntaments a pal·liar els possibles danys.
Cal recordar que això es va produir després de que aquesta Subdelegació recollís
les valoracions de danys dels municipis afectats i transmetre-les al Govern
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d’Espanya. Un cop aprovades aquestes ajudes, es va fer una segona recollida de
valoracions més acurada per tal de poder accedir a les mesures aprovades.
Abans hem parlat de la realització de 120 reunions de treball i a l’assistència de
gairebé 100 actes protocol·laris, i cal destacar alguns d’importants. Com va ser la
visita de la Ministra d’Industria, Reyes Maroto, del dia 25 de juliol i la del Secretari
General d’Industria i PYME, Raúl Blanco. D’aquests dues visites, que van comptar
amb diferents reunions amb l’industria química, va sorgir la necessitat d’aprovar les
xarxes tancades d’energia, un fet que, com vam explicar dimecres passat, es va
produir el dia 7 de desembre en Consell de Ministres.
També cal destacar la disponibilitat de la Delegada del Govern a Catalunya, que ha
visitat en diverses ocasions la nostra província. De fet el divendres passat va estar
a la Canonja on es va reunir amb l’alcalde i posteriorment va poder visitar la fàbrica
BASF. Però també va estar durant dos dies al Delta de l’Ebre, on vam realitzar
diverses reunions de treball per parlar de la greu problemàtica existent en torn a la
regressió del Delta, que posa en perill la seva existència. En aquest sentit, la
Subdelegació ja ha començat a transmetre aquesta problemàtica al Ministeri per a
la Transició Ecològica, que ja ha aprovat les primeres mesures, com és la
construcció del Camí de Guarda a la zona del Poble Nou del Delta, amb una
alçada d’1,5 metres, permet salvar la pujada del nivell de l’aigua. Però no a tot el
Delta la problemàtica és idèntica, i tampoc ho són les solucions, per aquest motiu
confiem en el treball de la Ministra i del seu equip per salvar el Delta.
Per últim, dins dels actes realitzats als qual hem assistit, cal destacar l’organització
del 40 aniversari de la Constitució, un acte organitzat per aquesta Subdelegació
amb la col·laboració de la Delegació de Defensa, i que es va fer al Teatre
Tarragona i al que van assistir 700 persones. També les festes de la Policia
Nacional i la Guardia Civil, que han tornat a celebrar els seus dies després d’un
any en que no van poder, i per últim el manteniment de les exposicions d’art que es
realitzen al vestíbul de la Subdelegació i que mantindrem els propers mesos.
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