ref. 4/2009
extra. maig

PLE EXTRAORDINARI
Sessió del dia 26 de maig de 2009
Lloc: Casa consistorial
Hora d’inici: 21hores
Assistents: Jordi Martí Deulofeu (Alcalde president), Agustí Badosa
Figueras, Marisa Roig Simón (Tinents d’Alcalde), Myriam Gusó Roca, Josep
Font Olivet, Joan Vilà Sarquella, Albert Font Clotas i Pere Girbent Serra
(Regidors).
Excusa la seva absència el regidor Sr. Marc Roig Munell.
Secretari: Josep Mª Cortada Puig.

Extrem únic.- Ratificació de l’acord de l’aprovació del manifest anomenat
Municipis afectats per l’avantprojecte de Pla especial de protecció del
medi natural i dels aiguamolls de l’Empordà
L’Alcalde informa als assistents que el text de la proposta que es sotmetrà a
la seva consideració ha estat consensuat entre els alcaldes dels diversos
municipis afectats pel Pla especial dels Aiguamolls de l’Empordà, els quals
han decidit fer un front comú per expressar el seu rebuig al Pla. Explica que
el proper divendres 29 de maig es farà una roda de premsa a l’Ajuntament de
Castelló d’Empúries per efectuar-ne la seva presentació pública.
L’Alcalde dóna compte als assistents de l’informe emès pels serveis tècnics
municipals en relació a aquest Pla especial. Es deté en l’explicació d’algunes
de les restriccions que en l’àmbit dels conreus, de la pesca o de l’ús de la
platja pot comportar l’aprovació d’aquest instrument de planejament.
El regidor Sr. Josep Font informa als assistents sobre els continguts de la
xerrada que es portà a terme, conjuntament amb la Unió de Pagesos, el
proppassat 14 de maig al Casal.
Finalment, l’Alcalde explica que el projecte de Pla especial encara no ha estat
aprovat inicialment i que únicament s’ha iniciat un període per a l’aportació de
suggerències per part de les administracions afectades. També informa que
una de les funcions de la Comissió delegada d’Alcaldes dels municipis
afectats serà la de portar a terme negociacions amb el Departament de Medi
Ambient en relació a aquest Pla.
A continuació, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, es ratifica
l’acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió de data 20 de maig
de 2009, el qual es transcriu a continuació:
“La Junta de Govern Local, a proposta de l’Alcalde, adopta l’ACORD
d’aprovar el manifest signat pels alcaldes dels municipis afectats per
l’avantprojecte de Pla especial de protecció del medi natural i dels aiguamolls
de l’Empordà, el contingut del qual es transcriu a continuació:
1. El nostre rebuig a qualsevol ampliació dels límits actuals del Parc Natural
dels Aiguamolls de l’Empordà i, en conseqüència, la retirada de
l’avantprojecte proposat.
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2. En cap cas es posa en dubte la figura del Parc Natural dels Aiguamolls de
l’Empordà com a instrument de protecció del medi natural, sinó la
justificació de la seva ampliació quan ja hi ha altra normativa que dóna
diferents nivells de protecció al sòl (Pla Director Territorial de l’Empordà,
Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner 1 i 2, Pla Director de la
Serra de Rodes, Pla Director Urbanístic del Sistema Urbà de Figueres i la
Xarxa Natura 2000).
3. Després de 25 anys en primer lloc cal aprovar un Pla d’ús i gestió que
reguli adequadament els àmbits que ja formen part del Parc Natural dels
Aiguamolls de l’Empordà i no pretendre una ampliació dels espais
protegits quan no s’ha aconseguit gestionar bé els ja existents, amb
nombrosos conflictes dins el territori.
4. Sol·licitem que, en tot cas, la proposta de Pla especial quedi circumscrita
a l’àmbit territorial actual del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà
existent (4.729,42 ha.) i garanteixi un pla d’actuacions amb partides
pressupostàries específiques destinades a realitzar un bon manteniment
dels camins, dels marges, la neteja de les lleres dels cursos fluvials, del
sotabosc, la poda i estassada, etc. i, fins i tot, inversions per a l’adquisició
dels terrenys inclosos en la zona de reserva integral i la creació d’itineraris
cicloturístics, centres d’informació turística o altres en els municipis
afectats que tinguin una repercussió positiva en les economies locals des
del punt de vista de desenvolupament i promoció econòmica, i no només
des d’una visió conservacionista.
5. El nostre desacord pel fet de no haver tingut en compte la veu i la voluntat
del territori en l’elaboració de l’avantprojecte.
6. La proposta representa una clara vulneració del principi d’autonomia local,
ja que la regulació del règim dels usos del sòl no urbanitzable és una
competència municipal a través dels respectius planejaments urbanístics i
ordenances municipals.
7. Posar de relleu la importància de l’espai i l’activitat agrària com a elements
vertebradors del paisatge abans, fins i tot, de la creació del Parc Natural
dels Aiguamolls de l’Empordà. En els espais afectats per la proposta no hi
ha únicament espais de valor natural sinó també espais agraris que s’han
de preservar, així com altres activitats econòmiques generadores de
riquesa i llocs de treball.
8. La representació dels municipis anirà a càrrec d’una comissió delegada
formada pel sr. Salvi Güell Bohigas, alcalde de Castelló d’Empúries, sr.
Narcís Deusedas Berta, alcalde de Palau-saverdera, sr. Josep Blanch
Dalmau, alcalde de Pau, sr. Josep Maria Pedrosa Gorgot, alcalde de
Riumors, sr. Pere Moradell Puig, alcalde de Torroella de Fluvià i el sr.
Jordi Martí Deulofeu, alcalde de Sant Pere Pescador.
9. Els alcaldes accepten i subscriuen aquest manifest i es comprometen a
aprovar-lo per Ple en els seus respectius municipis.”
Una vegada ratificat l’acord, a proposta de l’Alcalde, s’acorda notificar-ho al
President del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, al Conseller de Política
Territorial i Obres Públiques, al Conseller de Medi Ambient i Habitatge, i al
Conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural.
No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 21,30 hores.
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L'Alcalde president

El Secretari interventor

Jordi Martí i Deulofeu

Josep Maria Cortada i Puig
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