PARC NATURAL DELS AIGUAMOLLS DE L’EMPORDÀ

Assumpte: sol·licitud d’informació respecte la tala de tamarius i neteja de
recs al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà
En Llorenç Pascua Subiranas amb DNI 40.424.899-F actuant en nom i
representació de la IAEDEN-Salvem l’Empord{, associació amb NIF G-17098534 i
domicili social al C/ Sant Vicenç, 30 1er 17600 Figueres compareix i com millor
procedeixi en dret,
EXPOSA
Que l’entitat i la plataforma que representa té com a objectius l’estudi, la defensa i
la conservació del medi ambient i del territori.
Que com sigui aquests objectius interessen al bé comú i com a tal estan reconeguts
a l’article 45 de la Constitució Espanyola.
Que la Sala Segona del Tribunal Suprem, en sentència dictada el 30 de novembre
de 1990, en vista el recurs del sumari 12/85 de la Secció Tercera de la Audiència
Provincial de Barcelona, reconegué el dret a gaudir del medi ambient com a dret
fonamental dels ciutadans espanyols.
Aquesta entitat defensa que “la integració de la conservació de la natura en el
procés de presa de decisions socioeconòmiques és indispensable, i que hi ha una clara
interdependència entre el manteniment de la integritat dels sistemes naturals i
culturals i la provisió d’opcions socials i econòmiques atractives i amb futur. No es
podrà avançar cap a la sostenibilitat si no s’assoleix una relació equilibrada entre les
necessitats socials, l’activitat econòmica i el funcionament dels ecosistemes, que
proveeixen els serveis ambientals essencials, dels quals depèn no sols la qualitat de
vida, sinó fins i tot la pròpia existència humana” (Josep Mª Mallarach a Revista de
Girona)

ANTEDEDENTS
- Que a finals de l’any 2016 i principis del 2017, s’han realitzar unes actuacions de
neteja de recs mitjançant maquinària pesada i una tala massiva de tamarius, dins
els límits del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empord{, al terme municipal de
Sant Pere Pescador. Que alguna d’aquestes actuacions va afectar alhora la zona
marítimo-terrestre.

- Que en base a la informació de la pàgina web de Sant Pere Pescador aquestes
actuacions s’han realitzat amb el suport de la Diputació de Girona.

- Que en base a l’aplicació de cerca de subvencions de la web de la Diputació de
Girona aquesta subvenció correspon a l’expedient 22016/4634 de l’any 2016 per
un import de 29.520€

- Que en base al projecte (pl{nol) penjat a la p{gina web de l’ajuntament de Sant
Pere Pescador, aquesta actuació té un {mbit d’actuació molt més ampli i, per tant,
pressuposem que no ha estat finalitzada l’actuació.

- Que considerem que s’han realitzat unes actuacions amb un fort impacte
ambiental i territorial en una zona especialment protegida. Que no entenem com
no ha passat cap tràmit ambiental preceptiu per tal de poder prevenir, percebre i
corregir el fort impacte ambiental, alguns d’ells irreversibles, que ha provocat
aquesta actuació desmesurada i agressiva a un entorn natural protegit.
- Que considerem greu que el perill per la conservació del patrimoni natural que
configura un espai protegit sigui la pròpia administració pública, passant per la
Diputació de Girona, l’ajuntament de Sant Pere Pescador i el propi Parc Natural
dels Aiguamolls de l’Empord{.

Per tot plegat,

SOL·LICITA
-

Quina informació disposava el Parc respecte aquest projecte, abans de la
fase executora del projecte.

-

Si l’Ajuntament de Sant Pere Pescador o la Diputació de Girona va informar
formalment d’aquest projecte al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empord{.

-

Quines actuacions va realitzar el Parc per aturar aquest projecte, que
presumptament no disposa de cap permís per executar-lo.

-

En quina fase d’execució es troben les actuacions de neteja dels recs, en
base al plànol de la pàgina anterior. I quines actuacions té previst fer el Parc
al respecte del seguiment d’aquest projecte.

-

Tota aquella documentació i informació que pugui ser útil per entendre els
mecanismes administratius que han permès aquesta actuació i el
desenvolupament a partir de l’aturada d’aquestes actuacions.

-

Que aquesta entitat sigui considerada com a interessada i, d’acord amb el
que disposa l’article 35,a) de la llei 30/1992, de 26 de novembre,
modificada per la llei 4/1999, de 13 de gener, la llei 55/1999, de 29 de
desembre, (d’incorporació de la Directiva 90/313/CEE a l’ordenament
intern espanyol).

