AJUNTAMENT DE LES LLOSSES
Ctra. C-26 km. 181,6
17512 Les Llosses

sessió plenària 1/2013

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 1/2013
Caràcter: ordinari
Dia: 31 de gener de 2013
Hora d’inici: 22:00 hores
Hora d’acabament: 23:30 hores
Lloc: Sala de Sessions

ASSISTENTS
Alcalde president: Il·lm. Sr. David Serrat i
Soldevila
Regidors:
Sr. Joan Sala i Vernet
Sr. Josep Llimós i Camprubí
Sra. Marina Puigcorbé i Sabata
Excusa:
Sr. Jordi Coll i Capdevila

També assisteixen: la Sra. Leonor Escuer Hernández, administrativa de la
corporació i secretària delegada permanent.
Actua com a secretari el Sr. Manel Vázquez Díaz, comissionat puntualment pel
Consell Comarcal del Ripollès en funcions de Secretaria.
L’objecte de la reunió és la celebració de la sessió ordinària convocada en
legal forma per tractar els punts inclosos al següent:
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 29 de novembre de 2012.
2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.
3. Ratificació de Decret d’Alcaldia d’aprovació del conveni de resolució per
mutu acord del contracte d’obra amb l’empresa Art i Con strucció SL i inici
d’expedient de nova contractació.
4. PUOSC 2013-2017
5. Moció per a declarar les Llosses municipi lliure de fracking
6. Aprovació de la minuta de conveni per a la instal·lació d'un parc infantil i
un camp de futbol, en els terrenys adjacents a la sala polivalent a la zona
de Santa Maria de Matamala de les Llosses.
7. Donar compte de la gestió ordinària de l’Ajuntament.
8. Precs, preguntes i mocions.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
L’alcalde president declara oberta la sessió i es tracta l’únic punt in clòs a
l’ordre del dia, següent:
1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 29 de novembre de
2012.
Es proposa l'aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 29 -11-2012
L’acta s’aprova per unanimitat sense cap esmena
2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.
Es dona compte de la relació de Decret d'Alcaldia següents:
D. 17 de gener. Pròrroga llicència d’obres exp. 05/2011.

telèfon i fax 972701901

|

ajuntamentlesllosses@hotma il.com

|

www.ddgi.cat/llosses

AJUNTAMENT DE LES LLOSSES
Ctra. C-26 km. 181,6
17512 Les Llosses

sessió plenària 1/2013

El Ple en queda assabentat
3. Ratificació de Decret d’Alcaldia d’aprovació del conveni de resolució
per mutu acord del contracte d’obra amb l’empresa Art i Construcció
SL i inici d’expedient de nova contractació.
Vist el Decret d'Alcaldia de data 11 de gener de 2013 d’aprovació del conveni
de resolució per mutu acord del contracte d’obra amb l’empresa Art i
Construcció SL i inici d’expedient de nova contractació.
Es proposa al Ple l'adopció dels acords següents:
1. Ratificar-ho en tots els seus termes
2. Trametre aquest acord a la Generalitat de Catalunya, PUOSC per a la seva
deguda constància
El decret es ratifica per unanimitat
4. PUOSC 2013-2016.
Propostes d'actuacions a incloure al PUOSC 2013 -2016
El Ple considera com a actuacions prioritàries, per a sol·licitar
l'anomenada línia d'inversions d'obres i serveis, les següents:
Ordre
1
2

dins

Actuació
Arranjament Plaça de Matamala
Rehabilitació del 1er pis de l’Ajuntament per encabir dos pisos
destinats a lloguer social

Les propostes s’aproven per unanimitat
5. MOCIÓ
FRACKING

PER

A

DECLARAR

LES

LLOSSES

MUNICIPI LLIURE DE

Atesa la sol·licitud presentada per Montero Energy a la Direcció general
d’Energia i Mines de la Generalitat de Catalunya per tal de fer prospeccions
d’hidrocarburs a través de la tècnica del fracking a la nostra comarca.
Atès que l’empresa Montero Energy Corporation SL està interessada en fer
investigacions per descobrir si en el subsòl existeixen concentracions de gas
no convencional i d’altres hidrocarburs. Aquests són uns tipus de gas i
d’hidrocarburs que no es troben emmagatzemats en grans bosses en el
subsòl, sinó que es caracteritzen per estar situats en roques de baixa
permeabilitat i de baixa porositat, el que fa que la seva extracció sigui més
complicada i que es necessiti d’una tècnica molt agressiva amb el medi
ambient. Es tracta de la tècnica coneguda com fractura hidràulica horitzon tal.
Aquesta tècnica consisteix en perforar un pou en el subsòl profund, i es
realitzen noves perforacions horitzontals per tal d’arribar a la major superfície
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possible. Per tal d’extreure el gas i els hidrocarburs que estan adherits a la
roca, s’introdueixen grans quantitats d’aigua a una elevada pressió, amb la
intenció de fracturar la roca i de que se n’alliberi l’hidrocarbur, sent extret a
la superfície per la mateixa canalització. Per tal de millorar l’eficiència en la
trencadissa de la roca, s’introdueix junt a l’aigua un còctel de substàncies
químiques de més de 500 elements diferents, entre les que se’n troben de
perilloses, com ara metalls pesants.
Atès que aquesta tècnica ja ha estat utilitzada a gran escala en els Estat
Units. No obstant això, no es tracta d’una tècnica de gran eficàcia, que
demana multiplicar les perforacions en diferents profunditats i construir un
gran nombre de pous. A més, els percentatges de substàncies químiques que
romanen en les profunditats i no són extrets a la superfíc ie són molt elevats,
pel que se’n deriven transferències als pous i aqüífers dels nostres pagesos.
Arran de les nombroses trencadisses de roca, s’han arribat a mesurar petits
terratrèmols sentits en les localitats properes als pous, amb risc per a les
nostres vivendes i propietats, recordem que les Llosses pateix terratrèmols
naturals i per tant inestable. D’altra banda, el gas alliberat en les profunditats
i no canalitzat per a l’explotació ha arribat a filtrar-se en els conductes de
canalització d’aigua de consum humà i també a alliberar-se per la superfície
del sòl, el que provoca la contaminació de l’aigua i el risc d’explosió davant de
qualsevol flamarada accidental.
Així doncs, la tècnica de la fractura hidràulica horitzontal necessita de grans
quantitats d’aigua, de multitud de pous per a l’extracció del gas i dels
hidrocarburs i de nombroses perforacions a diferents nivells, pel que es pot
considerar una tècnica dolosament agressiva amb l’entorn natural.
Davant el risc per a la contaminació del subsòl i dels aqüífers derivada de
l’aplicació de la tècnica de la fractura hidràulica horitzontal, en pro de la
conservació de l’espai natural dels nostres pobles i vil·les que es podrien
veure afectat per la presència de nombrosos pous d’extracció i pels se riosos
danys que se’n derivarien fruit de l’explotació industrial,
Es proposa al Ple l'adopció dels ACORDS següents:
1. L'Ajuntament declara les
HIDRÀULICA HORITZONTAL.

Llosses

municipi

LLIURE

DE

FRACTURA

2. Exigim al Govern de la Generalitat de Catalunya que suspengui els
permisos d’investigació d’hidrocarburs per a iniciar les prospeccions per
fracking a la Garrotxa i al Ripollès, tant a l’empresa Moreno Energy i a
qualsevol altra que ho demani amb les mateixes finalitats, fins que el
Parlament de Catalunya no aprovi una Llei que impedeixi aquesta tècnica
d’explotació, per raó dels seus greus impactes ambientals.
3. L'Ajuntament de les Llosses entén que el seu terme municipal es una part
d’un conjunt ambiental que conforma una riquesa natural d’alt val or, pel que
s’oposa a la investigació i explotació d’hidrocarburs per mitjà de la tècnica de
la fractura hidràulica vertical i d’altres igualment agressives en qualsevol
municipi.
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4. L'Ajuntament de les Llosses traslladarà al president de la Generalitat d e
Catalunya, a la Direcció General d’Energia i Mines, al conjunt dels grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya, així com a la Plataforma Aturem el
Fracking (PAF) els acords aprovats.
La proposta s’aprova per unanimitat
6. APROVACIÓ DE LA MINUTA DE CONVENI PER A LA INSTAL·LACIÓ
D'UN PARC INFANTIL I UN CAMP DE FUTBOL, EN ELS TERRENYS
ADJACENTS A LA SALA POLIVALENT A LA ZONA DE SANTA MARIA DE
MATAMALA DE LES LLOSSES
Vista la minuta de conveni de cessió gratuïta amb la propietat de l'ús dels
terrenys adjacents a la sala polivalent a la zona de Santa Maria de Matamala
de les Llosses;
Vist que l'Ajuntament vol instal·lar un parc infantil i un camp de futbol per l'ús
i gaudi dels veïns de Matamala i per extensió de la resta del municipi;
Es proposa al Ple l'adopció de l'acord següent:
1. Aprovar la minuta de conveni en tots els seus termes
2. Facultar l'alcalde president Il·lm. Sr. David Serrat i Soldevila o regidor/a a
qui delegui tant àmpliament com en Dret sigui necessari per a la signatura del
conveni.
3. Comunicar-ho a la propietat per al seu coneixement i per a la concreció de
la data de la signatura.
La proposta s’aprova per unanimitat
7. Donar compte de la gestió ordinària de l’Ajuntament.
S’ha contractat l’actuació inclosa en el Fons de Su bvencions 2012 de la
Diputació de Girona consistent en l’adequació de la coberta de la Sala
Polivalent i camp de futbol. S’ha tingut en compte la proposta dels regidors i
l’actuació a fer consistirà en la col·locació de terra en la coberta i camp de
futbol adjacent, que se sembrarà d’herba, i la formació d’un parc infantil amb
terra de cautxú.
El Ple en queda assabentat
8. Precs, preguntes i mocions.
No se’n formulen
Seguidament tracten diferents assumptes de la gestió ordinària del municipi no
inclosos a l’ordre del dia.
No havent-hi més assumptes, l’alcalde president aixeca la sessió plenària a les
23:30 hores, de la qual com a secretari accidental estenc aquesta acta amb el seu
vistiplau.
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Vistiplau,

Manel Vázquez Díaz

telèfon i fax 972701901

David Serrat i Soldevila

|

ajuntamentlesllosses@hotma il.com

|

www.ddgi.cat/llosses

