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ACTA NÚM. PLE 2013/1 

 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 22 DE 
FEBRER DE 2013 

 
 A la casa de la Vila de Camprodon, essent les 
22:05 hores del dia 22 de febrer de 2013, es 
reuneix el Ple de l’Ajuntament a l’objecte de 
celebrar la sessió ordinària en primera 
convocatòria, sota la presidència del Sr. Esteve 
Pujol i Badà , alcalde de l’Ajuntament i 
l’assistència de la regidora i dels regidors 
relacionats al marge. 
 
Actua com a Secretari el Sr. Luis López i 
García, titular de la Corporació. 
 
Comprovat que el quòrum d’assistents 
compleix allò que estableix l’article 98.c) del 
Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local 
de Catalunya, el Sr. President obre la sessió 

per a tractar els assumptes inclosos a l’ordre del dia de la convocatòria: 
 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.  
2. INFORMACIÓ DE LES RESOLUCIONS ADOPTADES PER DECRET. 
3. INFORMACIÓ DELS ACORDS APROVATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. 
4. INFORMACIÓ DEL L'ALCALDIA. 

1. Felicitació de la Societat de Caça Vall de Camprodon al vigilant municipal 1A302 pel 
seu comportament diligent el dia 3.11.2012.  

2. Sentència 27/13 en relació al Procediment abreujat 124/2011 interposat per France 
Telecom España, SA. 

3. Sentència 43/13 en relació al Procediment abreujat 20/2011 interposat per France 
Telecom España, SA. 

4. Nomenament d’interventora accidental. Decret 5.2.2013. 
5. Nomenament de tresorera accidental. Decret 8.2.2013. 
6. Informe sobre el Pla d’Ajust.  

5. VERIFICACIÓ TEXT REFÓS PLA ESPECIAL DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS 
DE CAMPRODON FEBRER 2013. 
6. VERIFICACIÓ TEXT REFÓS PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL BAC DE SANT ANTONI 
FEBRER 2013. 
7. SOL·LICITUD D'INCLUSIÓ D'ACTUACIONS AL PLA ÚNIC D'OBRES I SERVEIS DE 
CATALUNYA PER AL PERÍODE 2013-2016. 
8. APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DE REBUIG A LA INVESTIGACIÓ D'HIDROCARBURS 
MITJANÇANT LA FRACTURA HIDRÀULICA. 
9. MOCIÓ DEMANANT MAJOR CONTROL SANITARI DE LA FAUNA SALVATGE I ADEQUACIÓ 
DE LES INDEMNITZACIONS PELS ANIMALS A SACRIFICAR.   
10. MOCIÓ DE SUPORT AL DRET A DECIDIR.  
11. PRECS I PREGUNTES 
 

************************************************************* 
 

Assistents:  
 
ESTEVE PUJOL BADÀ 
JOSEP A. JUNCÀ VIDAL 
JOAN GUILLAUMES VILA 
MARTÍ PUJOL SURIÑACH 
MIQUEL SALA PLANELLA 
SÒNIA RIÑÉ CALERO 
F. XAVIER COLLBONI SALA 
JORDI BATCHELLI AULINAS 
JOSEP ROCA MONFORT 
DANIEL BIRBA CUFFI 
JOSEP A. ROVELLÓ MARTÍ 
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1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.  
 
El Sr. Alcalde sotmet a la consideració del Ple l’aprovació de l’acta de la sessió  anterior 
celebrada en data 14 de desembre de 2012, que resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
2. INFORMACIÓ DE LES RESOLUCIONS ADOPTADES PER DECR ET. 
 
El Sr. alcalde dóna compte al Ple de les resolucions adoptades per Decret des de la data 
de la darrera sessió ordinària.  
 
21.09.12 Requeriment documentació llicència d’obres a Beget.  
10.12.12 Sol·licitud de subvenció per a la realització d’actuacions de foment de 

l’ocupació.  
12.12.12 Delegació de vot Assemblea General Consorci del Ter.  
19.12.12 Presa de coneixement activitat c/. València, 43 PB. 
19.12.12 Presa de coneixement activitat c/. València, 31 PB. 
20.12.12 Presa de coneixement CT activitat c/. València, 57 PB. 
20.12.12 Requeriment documentació CT activitat Pl. Dr. Robert, 8 PB. 
20.12.12 Presa de coneixement activitat mas les Gasoveres. 
20.12.12 Ordre d’execució ptge. del Planet, 5. 
22.12.12 Contracte de treball de relleu.  
22.12.12 Contracte de treball per jubilació parcial.   
27.12.12 Requeriment documentació activitat can Planas de Rocabruna.  
28.12.12 Presa de coneixement activitat mas la Casanova del Mariner.  
28.12.12 Requeriment documentació activitat mas el Mariner. 
11.01.13 Contracte per baixa d’IT. 
23.01.13 Presa de coneixement activitat c/. Catalunya, 11 PB. 
31.01.13 Requeriment execució construcció vorera c/. Devesa Nova, 263 Font Rubí. 
01.02.13 Requeriment documentació primera ocupació i aval Pl. Sta. Maria 5 
01.02.13 Presa de coneixement activitat c/. Isaac Albéniz, 2 PB. 
01.02.13 Presa de coneixement activitat ramadera mas Bermateres. 
05.02.13 Nomenament d’interventora accidental.  
08.02.13 Nomenament de tresorera accidental.  
15.02.13 Requeriment previ contra resolució de 20.11.2012.  
15.02.13 Baixa rebuts impost vehicles de tracció mecànica.  
19.02.13 Contracte substitució per baixa IT 
 
El ple es dona per assabentat. 
 
3. INFORMACIÓ DELS ACORDS APROVATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.  
 
El Sr. alcalde dóna compte al Ple de les actes aprovades de les sessions celebrades per 
la Junta de Govern Local des de la data de la darrera sessió ordinària.  
 
Núm. d’acta  Data de la sessió  
 
2012/27 30 de novembre de 2012  
2012/28 14 de desembre de 2012  
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2013/1  4 de gener de 2013  
2013/2  11 de gener de 2013  
2013/3  18 de gener de 2013  
2013/4  1 de febrer de 2013  
2013/5  8 de febrer de 2013 
 
El Sr. Birba indica que a l’acta del dia 14 de desembre consta un acord d’incoació 
d’expedient sancionador i a l’acta del dia 11 de gener ja consta l’acord de resolució de 
l’expedient. Afirma que no s’entén que en aquest termini s’hagi pogut concloure el 
procediment. 
 
El Sr. Alcalde explica que la Junta de Govern ha aprovat les propostes que han estat 
subjectes a un procediment reglat que consta a l’expedient instruït que està a disposició 
dels interessats i pot també examinar el Sr. Birba quan vulgui. Considera que l’expedient 
no està conclòs.   
 
El ple es dona per assabentat. 
 
4. INFORMACIÓ DE L'ALCALDIA. 
 

1. Felicitació de la Societat de Caça Vall de Camprodon al vigilant municipal 1A302 
pel seu comportament diligent el dia 3.11.2012.  

2. Sentència 27/13 en relació al Procediment abreujat 124/2011 interposat per 
France Telecom España, SA. 

3. Sentència 43/13 en relació al Procediment abreujat 20/2011 interposat per France 
Telecom España, SA. 

4. Nomenament d’interventora accidental. Decret 5.2.2013. 
5. Nomenament de tresorera accidental. Decret 8.2.2013. 
6. Informe sobre el Pla d’Ajust.  

 
El ple es dona per assabentat. 
 
 
5. VERIFICACIÓ TEXT REFÓS PLA ESPECIAL DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES 
RURALS DE CAMPRODON FEBRER 2013. 
 
Vist que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 19 de juliol de 
2012, va aprovar definitivament la modificació 1/2011 del Pla especial del catàleg de 
masies i cases rurals en sòl no urbanitzable de Camprodon, supeditant-ne la publicació al 
fins a la presentació per duplicat d’un text refós verificat per l’Ajuntament.  
 
Vista la documentació de data febrer de 2013 redactada per Aresta d’arquitectes, SLP per 
encàrrec de l’Ajuntament de Camprodon, ”Pla Especial Text Refós Catàleg de masies i 
cases rurals en sòl no urbanitzable de Camprodon” de data febrer 2013. 
 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, ACORDA: 
 
Primer.- VERIFICAR el ”Text Refós del Pla Especial del Catàleg de masies i cases rurals 
en sòl no urbanitzable de Camprodon febrer 2013” que incorpora les prescripcions 
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detallades en l’informe tècnic que justifiquen les consideracions preses per la CTU de 
Girona de data 19 de juliol de 2012.  
 
Segon.- INSTAR a l’alcalde president, Sr. Esteve Pujol i Badà, perquè en nom i 
representació de l'Ajuntament porti a terme les gestions necessàries per tal de donar 
efectivitat als acords precedents. 
 
 
6. VERIFICACIÓ TEXT REFÓS PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ  DEL BAC DE SANT 
ANTONI FEBRER 2013. 
 
Vist que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 26 d’abril de 
2012,  va aprovar definitivament el Pla especial de protecció del Bac de Sant Antoni, fins 
a la presentació per duplicat d’un text refós verificat per l’Ajuntament.  
 
Vista la documentació de data febrer de 2013 redactada per l’arquitecte Ramon Fortet i 
Bru, per encàrrec de l’Ajuntament de Camprodon, “Pla Especial de Protecció del Bac de 
Sant Antoni 2011 Text Refós febrer 2013”. 
 
El Ple de la Corporació per, unanimitat,  ACORDA: 
 
Primer.- VERIFICAR el “Pla Especial de Protecció del Bac de Sant Antoni 2011 Text 
Refós febrer 2013” que incorpora les condicions establertes per la CTU de Girona de data 
26 de juliol de 2012 que consten a l’informe del tècnic redactor de data 15 de febrer de 
2013.  
 
Segon.- INSTAR a l’alcalde president, Sr. Esteve Pujol i Badà, perquè en nom i 
representació de l'Ajuntament porti a terme les gestions necessàries per tal de donar 
efectivitat als acords precedents. 
 
 
7. SOL·LICITUD D'INCLUSIÓ D'ACTUACIONS AL PLA ÚNIC D'OBRES I SERVEIS DE 
CATALUNYA PER AL PERÍODE 2013-2016. 
 
En virtut del que disposa el Decret 155/2012 de 20 de novembre, publicat al DOGC núm. 
6263 de 28 de novembre, pel qual s’aproven les bases reguladores i d’execució del Pla 
únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2013-2016, i s’obre la convocatòria 
única per a aquest període per a la línia d’inversions i per a la línia de conservació i 
manteniment,  
 
Atès que és d’interès pel municipi de Camprodon l’execució dins el marc de la línia 
d’inversions del PUOSC 2013-2016 de les següents actuacions: 
 

Prop. Títol Pressupost 
 
Subvenció 
 

% 

1 Substitució recobriment de coberta 
del pavelló vell 114.901,59€ 91.921,27€ 80% 
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2 Pavimentació carrers Isaac Albéniz 
i Sant Roc 196.821,52€ 157.457,22€ 80% 

 
Atès que l’import assignat a Camprodon dins el marc de la línia de conservació i 
manteniment és de 139.182,89€ pels 4 anys d’aquest PUOSC, 
 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, ACORDA: 
 
Primer.- APROVAR la sol·licitud d’inclusió al PUOSC 2013-2016 de les inversions a dalt 
citades i de l’import assignat a Camprodon dins la línia de conservació i manteniment.  
 
Segon.- INSTAR  l’Alcaldia per a la tramitació i adopció de les resolucions que siguin 
necessàries per l’execució d’aquest acord. 
 
Tercer.-  TRAMETRE aquests acords a la Generalitat de Catalunya. 
 
 
8. APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DE REBUIG A LA INVESTIGACI Ó D'HIDROCARBURS 
MITJANÇANT LA FRACTURA HIDRÀULICA. 
 
Recentment s'han publicat diferents anuncis en el Diari Oficial de la Generalitat i al Butlletí 
Oficial de l'Estat en relació a sol·licituds de permisos d’investigació d’hidrocarburs, amb 
afectació a diferents municipis catalans que suposa una àmplia superfície de terreny.  
 
Manifestar que no es disposa del programa de treball, el pla d’inversions, les mesures de 
protecció mediambientals i el pla de restauració. Tota aquesta informació que és 
obligatòria detallar, queda fora de l’abast de tercers al tenir el tractament d’una petició en 
competència, motiu pel qual es mostra el rebuig al procediment efectuat.  
 
Per altra banda, i atenent a l’abast territorial i nombre de termes municipals afectats i a la 
tècnica emprada per l’empresa peticionària en d’altres casos, es pot presumir que es 
pretén una investigació d’hidrocarburs mitjançant la fracturació hidràulica per a l’extracció 
de gas no convencional (fracking).  
 
Fracturació hidràulica o fracking, tal com s’ha exposat, és un sistema de extracció 
d’hidrocarburs líquids o gasosos del subsòl. Tradicionalment el gas natural s’ha extret de 
dipòsit situats en roques poroses i permeables que concentren una gran quantitat 
d’hidrocarburs que permeten la seva recuperació mitjançant la perforació horitzontal d’un 
pou d’extracció. A diferència d’aquest sistema convencional, en el cas d’hidrocarburs 
ubicats en roca de pissarra precisa de la tècnica del fracking i el jaciment de gas o petroli 
es denomina no convencional por no estar situat en una zona determinada.  
 
Amb caràcter general, l’extracció de recursos naturals del subsòl produeix una sèrie 
d'impactes mediambientals i per a la salut pública. Doncs  bé, la perforació horitzontal 
juntament amb la fracturació hidràulica d'àmplies superfícies de la roca de pissarra 
implica una sèrie d'impactes i riscos afegits per al medi ambient i per a la salut humana. 
Aquesta afectació sembla indiscutible, existint diversitat d’informes que assenyalen els 
efectes acumulatius que poden produir aquestes operacions d’extracció. 
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Aquesta tècnica consisteix en l’extracció de gas natural mitjançant la fracturació de la 
roca mare. Per extreure el gas atrapat a la roca s’utilitza una tècnica de perforació  mixta: 
primer es perfora fins a 5000 metres en vertical i després es perfora en  horitzontal (una 
distància que pot arribar a varis kilòmetres). Aleshores s’injecta aigua amb sorres i un 
seguit d’additius químics a gran pressió. Això fa que la roca es trenqui i el gas s’alliberi i 
ascendeixi a la superfície a través del pou. Part de la mescla injectada torna a la 
superfície. Aquest procés es repeteix fins que s’exhaureix el gas.  
 
Tanmateix es fa necessària la perforació d’un gran nombre de pous que s’estenen per la 
superfície que ocupa el jaciment de gas no convencional.  
 
En primer lloc cal advertir de la transcendència ambiental vers la inexistència de regulació 
específica. En efecte, pel què respecte a l'afectació ambiental,  
 
a) D’entre els impactes i riscos més assenyalats, es fa referència a:  
 

• l’excessiva ocupació de terrenys 
 

• les emissions a l’atmosfera  
 

• la contaminació acústica  
 

• la contaminació del sòl i de les aigües subterrànies  
 

• l’ús intensiu dels recursos hídrics  
 

• els impactes a la biodiversitat  
 

• el risc de fenòmens sísmics.  
 
Pel què fa a la inexistència de regulació específica la legislació existent no preveu ni 
regula específicament i adequadament els aspectes concrets de la fracturació hidràulica, 
si bé és cert que els projectes que hagin d’autoritzar-se han de prendre en consideració la 
normativa de protecció mediambiental existent, aquesta està fraccionada i no contempla 
la totalitat de supòsits i qüestions que planteja aquesta tècnica.  
 
Per aquesta raó a nivell de la Unió Europea diferents estats (Romania, Txequia, Països 
Baixos) han acordat una moratòria per a la utilització de la fracturació hidràulica i en el 
cas de França n’ha establert la seva prohibició.  
 
No obstant no disposar d’una regulació específica, la petició formulada en base a allò que 
disposa la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs, també haurà de donar 
compliment al que preveuen les normes sectorials, especialment les d’ordenament 
territorial, d’urbanisme o de protecció de medi ambient, entre d'altres, respectant alhora 
les competències que se’n deriven a favor de les diferents administracions, especialment 
les locals. En efecte, s'ha de respectar l'autonomia local i la competència que ostenten els 
municipis respecte del seu territori.  
 
En segon lloc en relació l'obligatorietat en el compliment de normativa i programes 
destaquem el què contempla el precepte 45 de la Constitució Espanyola que estableix 
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que “tothom té dret a disposar d'un medi ambient adequat per al desenvolupament de la 
persona, i el deure de conservar-lo”.  
 
Igualment determina que “els poders públics vetllaran per la utilització racional de tots els 
recursos naturals, a fi de protegir i millorar la qualitat de la vida i defensar i restaurar el 
medi ambient, amb el suport de la indispensable solidaritat col·lectiva. 
 
No hem d'oblidar el què estableix el propi article 9.1 de la Constitució que els poders 
públics i els ciutadans resten subjectes a la Constitució i a la resta de l'ordenament jurídic.  
 
Per la seva banda la Llei 2/2011, de 4 de març, d'Economia Sostenible, estableix en el 
seu article 77 que la política energètica ha d'estar orientada a garantir la seguretat del 
subministrament, l’eficiència econòmica i la sostenibilitat mediambiental.  
 
Aquesta norma fixa uns objectius d'estalvi energètic i participació de les energies 
renovables. Per a això incorpora l'obligació d'aprovar una planificació energètica 
indicativa que estableixi un model de generació i distribució d'energia d'acord amb 
aquests principis. Dins dels objectius que fixa per a l'any 2020 està el d'optimitzar la 
participació de les energies renovables i el de reduir la participació de les energies amb 
major potencial d'emissions de CO2 en la cistella de generació energètica.  
 
Altrament la Generalitat de Catalunya, mitjançant acord del 9 d’octubre de 2012, va 
aprovar el Pla de l’energia i canvi climàtic de Catalunya 2012-2020. Amb aquest Pla es 
proposa el disseny d’ un nou model energètic equilibrat basat a garantir la qualitat del 
subministrament; establir un model competitiu econòmicament i amb menys dependència 
exterior; respectar el medi ambient, amb un pes més gran de les energies renovables; 
reduir els combustibles fòssils, i millorar l’eficiència en la utilització de l’energia per arribar 
a un model català de generació i consum que sigui sostenible. Igualment es fa una crida a 
la implicació de la societat civil en la construcció del nou model energètic del país: 
formació, informació, participació i inclusió dels sectors socials més desfavorits 
econòmicament.  
 
Aquest marc normatiu i línies d’actuació no només tenen un valor enunciatiu, programàtic 
o de mera exposició, sinó que mentre es traslladen a la pràctica mitjançant la redacció 
d’una normativa de desenvolupament, cal entendre, per fer-les reals i efectives, que ja 
són d’obligat compliment i exigibles com a principis rectors de l’activitat que els poders 
públics portin a terme.  
 
En tercer lloc cal destacar la necessitat d'especial protecció de les diferents zones 
proposades, doncs algunes d’aquestes es troben en zones de conservació anomenada 
Natura 2000 entre d'altres figures que estableixen proteccions especials en els territoris, 
com són les zones vulnerables segons els Decrets 283/1998, de 21 de octubre i 
476/2004, de 28 de desembre, de designació de les zones vulnerables en relació amb la 
contaminació de nitrats procedents de fonts agràries. Les mesures encaminades a 
millorar aquesta circumstància adversa, com és evident, serien incongruents amb una 
activitat d’explotació energètica on s’utilitzés els sistema de fracturació hidràulica, i per 
tant es produiria una vulneració i infracció de l'ordenament jurídic.  
 
Finalment, aquest consistori ha tingut coneixement de que diverses entitats han presentat 
al·legacions durant els tràmits d'informació pública, les quals compartim íntegrament.  
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El Ple de la Corporació, per unanimitat, ACORDA: 
 
Primer.- DEMANAR als organismes competents que s’acordi una moratòria en 
l’atorgament de qualsevol tipus d’autorització o concessió per a l’exploració, investigació i 
explotació dels jaciments subterranis d’hidrocarburs que utilitzin la tècnica de la 
fracturació hidràulica per a la seva extracció, a l’objecte de poder-ne efectuar una 
valoració econòmica, social i ambiental respecte de l’estratègia a seguir.  
 
Segon.- DEMANAR als organismes competents que es procedeixi a denegar les 
sol·licituds de permisos d'investigació d'hidrocarburs formulats fins a la data en tant que 
vulneren l'ordenament jurídic tal i com s'ha manifestat en l'apartat motivació d'aquesta 
moció.  
 
Tercer.- MOSTRAR el rebuig de l'Ajuntament de Camprodon  a l'atorgament dels 
permisos   d'investigació d'hidrocarburs mitjançant la fracturació hidràulica.  
 
Quart.- INSTAR a la Generalitat de Catalunya a través de la Direcció General d'Energia 
Mines i Seguretat Industrial a fi que tinguin en compte la present moció i efectuï els 
tràmits corresponents per donar compliment als acords adoptats. 
 
 
9. MOCIÓ DEMANANT MAJOR CONTROL SANITARI DE LA FAUN A SALVATGE I 
ADEQUACIÓ DE LES INDEMNITZACIONS PELS ANIMALS A SAC RIFICAR.   
 
El progressiu  abandonament de les activitats econòmiques  vincula-les a la gestió del 
territori i al patrimoni natural  ha donat pas a unes immenses  masses forestals que 
actualment es troben  en un estat  de deixadesa  i d'abandó més  que  lamentable. Estiu  
rere estiu,  quan  el foc  devasta  els  nostres  boscos,  ens  planyem de  la  situació  
sense prendre  cap mesura  concreta  per a gestionar  els espais naturals del nostre país. 
 
Una  d'aquestes  mesures   passa  per  tenir   un  sector  primari  viu  i  compromès.  A dia 
d'avui si només ens fixéssim en el pes específic que  representa el PIB  del sector  primari 
vers la resta de sectors econòmics, oimés el d'aquelles explotacions que s'allunyen del 
model intensiu, podríem considerar-lo un sector quasi  prescindible. Però quan observem  
el que es deriva del seu treball pel que fa a la qualitat de la  producció alimentaria,  per  la  
creació  d'un  mosaic  paisatgístic únic i concret  per  a  cada  territori, així com pel paper 
fonamental sobre la  preservació  del patrimoni cultural de les comarques i també en la 
gestió sobre i en el territori, és quan entenem  que aquest  sector esdevé imprescindible 
per  a garantir un  futur veritablement vital  i viable a moltes comarques. Tanmateix, a dia 
d'avui, la realitat és una altra: l'abandonament el de !'agricultura, la ramaderia i 
l'explotació deis boscos, no només ha donat pas a una superfície  forestal  que any rere 
any  va guanyant  terreny,  sinó  que  junt   a això,  ha  afavorit la proliferació de la fauna  
salvatge que, en el cas del porc senglar, es pot considerar actualment com a una  
autentica plaga.  Sumada  a la problemàtica  del senglar, existeixen bastants  indicis  que 
assenyalen que  la  introducció  d’espècies abans  desaparegudes com  el cabirol  - que a 
hores  d'ara  el seu cens ja  es pot  comptabilitzar per milers-, i més enllà de les  
problemàtiques  i  perjudicis  que  ocasionen  als conreus, podrien  ser portadores de 
malalties (com  la brucel·losi i la tuberculosi) que es poden contagiar al bestiar de les 
nostres explotacions ramaderes. 
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Actualment l'administració realitza uns mostreigs analítics per avaluar l'estat sanitari de  la  
fauna  salvatge. Tot i haver localitzat  casos positius  en alguns dels  animals  analitzats,  
no s'ha intensificat el control ni s'ha dut a terme un sanejament rigorós d'aquests animals. 
En canvi, quan es donen casos de contaminació per alguna d'aquestes malalties al 
bestiar domèstic, el ramader  es veu obligat  a sacrificar-lo, amb el consegüent  perjudici 
econòmic que això suposa. I si el grau d'extensió de la patologia és molt elevat, el 
ramader no té més  opció que l'abandonament de l'activitat, amb l’evident impacte negatiu  
que ocasiona sobre el territori i, per tant, al país. 
  
Calen mesures urgents per  a  fomentar l'equilibri  entre la  fauna salvatge, la protecció  
deis espais naturals i el desenvolupament de les activitats del sector primari. Cal assolir  
un model de territori que no sigui exclusivament per veure’l, sinó també per viure’l. 
 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, ACORDA: 
 
Primer.- SOL·LICITAR al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural:  
 
1.- Un control  sanitari més exhaustiu de la  fauna salvatge i que en els casos  en què en 
una explotació ramadera apareguin positius per malalties infeccioses, que   
immediatament s'analitzi rigorosament l'estat sanitari de la fauna salvatge propera a 
l'explotació. 
 
2.- En el cas que el ramader es vegi obligat a sacrificar  animals  per causa  d'una  
d'aquestes  malalties, que la indemnització que aquest percebi sigui conseqüent amb el 
valor real dels animals sacrificats, per tal de poder reprendre en el menor  temps possible 
l'activitat. 
 
3.- Una limitació i un control del cens de la fauna  salvatge  quan aquesta ocasioni danys 
a l'activitat agrícola. 
 
Segon.- COMUNICAR aquest acord al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural. 
 
 
10. MOCIÓ DE SUPORT AL DRET A DECIDIR.  
 
El Parlament de Catalunya el passat dia 23 de gener de 2013 va aprovar la següent 
Declaració:  
 
“DECLARACIÓ DE SOBIRANIA I DEL DRET A DECIDIR DEL POBLE DE CATALUNYA. 
 
D’acord amb la voluntat majoritària expressada democràticament pel poble de Catalunya, 
el Parlament de Catalunya acorda iniciar el procés per a fer efectiu l’exercici del dret a 
decidir per tal que els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya puguin decidir llur futur 
polític col·lectiu, d’acord amb els principis següents: 
 
Primer. Sobirania. El poble de Catalunya té, per raons de legitimitat democràtica, caràcter 
de subjecte polític i jurídic sobirà. 
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Segon. Legitimitat democràtica. El procés de l’exercici del dret a decidir serà 
escrupolosament democràtic i garantirà especialment la pluralitat i el respecte de totes les 
opcions, per mitjà de la deliberació i el diàleg en el si de la societat catalana, amb 
l’objectiu que el pronunciament que en resulti sigui l’expressió majoritària de la voluntat 
popular, que serà el garant fonamental del dret a decidir. 
 
Tercer. Transparència. Es facilitaran totes les eines necessàries perquè el conjunt de la 
població i la societat civil catalana tingui tota la informació i el coneixement adequat per a 
exercir el dret a decidir i perquè es promogui la seva participació en el procés. 
 
Quart. Diàleg. Es dialogarà i es negociarà amb l’Estat espanyol, amb les institucions 
europees i amb el conjunt de la comunitat internacional. 
 
Cinquè. Cohesió social. Es garantirà la cohesió social i territorial del país i la voluntat 
expressada en múltiples ocasions per la societat catalana de mantenir Catalunya com un 
sol poble. 
 
Sisè. Europeisme. Es defensaran i es promouran els principis fundacionals de la Unió 
Europea, particularment els drets fonamentals dels ciutadans, la democràcia, el 
compromís amb l’estat del benestar, la solidaritat entre els diferents pobles d’Europa i 
l’aposta pel progrés econòmic, social i cultural. 
 
Setè. Legalitat. S’utilitzaran tots els marcs legals existents per a fer efectiu l’enfortiment 
democràtic i l’exercici del dret a decidir. 
 
Vuitè. Paper principal del Parlament. El Parlament, com a institució que representa el 
poble de Catalunya, té un paper principal en aquest procés i, per tant, s’han d’acordar i 
concretar els mecanismes i les dinàmiques de treball que garanteixin aquest principi. 
 
Novè. Participació. El Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat han de fer 
partícips actius de tot aquest procés el món local i el màxim de forces polítiques, d’agents 
econòmics i socials i d’entitats culturals i cíviques de Catalunya, i han de concretar els 
mecanismes que garanteixin aquest principi. 
 
El Parlament de Catalunya encoratja tots els ciutadans i ciutadanes a ésser protagonistes 
actius del procés democràtic d’exercici del dret a decidir del poble de Catalunya.” 
 
El Ple de la Corporació, per unanimitat,  ACORDA: 
 
Primer.- MANIFESTAR el suport de l’Ajuntament de Camprodon a la Declaració adoptada 
pel Parlament de Catalunya en data 23 de gener de 2013.  
 
 Segon.-  COMUNICAR aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya i a la 
presidenta del Parlament de Catalunya. 
 
11. PRECS I PREGUNTES 
 
1. El Sr. Xavier Collboni pregunta sobre les obres que contempla el projecte que està 

executant la Fundació Germans Vila Riera a Can Pascal . 
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El Sr. Alcalde aprofita l’ocasió per a mostrar públicament el seu condol per la mort del 
Sr. Antoni Suriñach, membre de la Junta de la Fundació Germans Vila Riera. Explica 
que era el Sr. Suriñach l’encarregat de les obres, com a patró de la Fundació; i 
aquestes consisteixen en la consolidació del teulat i la façana que dóna al camí.  
 

2. El Sr. Collboni insisteix en l’advertiment que ja ha fet en altres ocasions, de que el 
cable de fibra òptica que ve de les antenes de Sant  Antoni , en alguns trams es 
troba al descobert, pot ser trepitjat i causar problemes per la recepció de la senyal de 
TV i d’internet. Concreta que una de les zones és la dels fortins.  

 
El Sr. Joan Guillaumes diu que pren nota i posarà remei.  
 

3. El Sr. Collboni pregunta com està la redacció de la nova ordenança de terrasses . 
 

El Sr. Alcalde respon que ho tenen avançat i en parlaran en el termini d’una setmana 
per poder-la aprovar en el proper Ple, atès que per el present hagués estat precipitat 
incloure-la.   
 

4. El Sr. Collboni pregunta quina és la previsió d’execució de les obres de Cal Marqués .  
 

El Sr. Alcalde respon que al PUOSC 2011 es contempla un termini fins el dia 30 de 
juny per formalitzar l’adjudicació de les obres, però actualment la Generalitat no mena 
la presa perquè no se sap quan es podrà cobrar la subvenció.  
 

5. El Sr. Josep Roca pregunta com es troba el procediment per l’execució de les obres 
de l’oficina de turisme.  

 
Respon, el Sr. Alcalde, que aquesta actuació també es troba subvencionada pel 
PUOSC pel canvi de destí demanat. Indica que hi ha els informes favorables però es 
troba pendent d’autorització per poder contractar.  
 

6. El Sr. Roca pregunta sobre el servei d’aigua de Rocabruna .  
 

El Sr. Josep Juncà explica que s’ha fet el canvi de captació i tot està en marxa pel seu 
correcte funcionament i la formalització de la concessió administrativa. Indica que ara 
torna a haver aigua en la captació anterior.  
 

7. El Sr. Jordi Batchelli afirma que a Beget hi ha gent que grava imatges dels carrers  
amb la instal·lació de càmeres permanents.  

 
El Sr. Martí Pujol opina que s’haurà de requerir als responsables per tal de que 
compleixin la normativa.  
 
El Sr. Alcalde indica que no se sap si les càmeres són de pega.  
 

8. El Sr. Daniel Birba pregunta sobre la substitució de la caseta de la ONCE   que va ser 
retirada com a conseqüència d’un accident de circulació.  
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El Sr. Joan Guillaumes explica que la ONCE proposava un tipus de caseta que no es 
correspon a la que s’ha de posar i per aquest motiu s’ha allargat la substitució. Afirma 
que quan tingui la caseta correcta es tornarà a posar.  
 

9. El Sr. Birba pregunta si s’ha mirat alguna solució per trobar un punt de distribució de 
bombones de butano .  

 
El Sr. Alcalde respon que el concessionari de la gasolinera no està interessat i Repsol 
està disposat a canviar el punt de distribució permanent si es troba algun interessat 
que compleixi els requisits i condicions. Indica que, de moment, els perjudicats són els 
usuaris.  
 

10. El Sr. Birba indica que seria convenient que s’instal·li un mirall a la cruïlla  del carrer 
Monestir.  

 
El Sr. Alcalde es compromet a mirar-s’ho. 
 

11. El Sr. Birba observa que la tanca del pont de la variant , que va ser objecte d’un 
accident, no va ser reparada adequadament. Opina que convindria posar el tub corbat 
pe evitar el perill que representa el fet que sigui recte.  

  
El Sr. Alcalde afirma que ja es va advertir als serveis de manteniment de la carretera i 
que es tornarà a insistir.  
 
  

No havent altres assumptes a tractar, quan són les 23:00 hores, el Sr. Alcalde President 
dóna per finalitzada la sessió de tot el que jo, el Secretari, en dono fe. 
 
Vist i plau, 
L’ALCALDE 
 
 


