ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA 30 DE GENER DE 2008
A Rasquera, el dia trenta de gener de 2008, a les 20:00 hores, es reuneixen en
sessió plenària ordinària, a la sala de Plens de l’Ajuntament, els regidors
ressenyats a continuació, sota la presidència del Sr. BERNAT PELLISA SABATÉ i
assistits per la Sra. Maria Amparo Moreso Benaiges, secretària accidental de la
Corporació.
MEMBRES ASSISTENTS:
Bernat Pellisa Sabaté.
Mª Teresa Moreso Benaiges
Joan Pellisa Rosich
Olivia Borràs Rufí
Marcos Farnos Bou
Cecília Turmo Padulles
La Sr. Mª Pilar Ten Bartual, no compareix.
Es comencen a tractar els assumptes continguts a l’ordre del dia (segons Decret
d’Alcaldia núm. 04/08).
I.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Declarat obert l’acte, el Sr. alcalde president preguntà si algú dels membres
assistents té que formular alguna observació a l’acta de la sessió ordinària de data
18 de desembre de 2007.
En no fer-se cap mena d’observació més, l’acta fou aprovada per UNANIMITAT
dels membres assistents
2.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ PER
A L’EXERCICI 2008.
ANTECEDENTS
L’alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2008.
L’interventor i el secretari de l’Ajuntament han emès els informes favorables que
figuren a l’expedient.
El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei

reguladora de les hisendes locals.
FONAMENTS DE DRET
En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits
legislació vigent i els òrgans competents han proposat prèviament els

per la

pressupostos dels organismes i empreses que l’integren, conformement als seus
estatuts o al document fundacional.
La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els articles
162 a 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; els articles 2 a 23 del RD
500/90, i els articles 3, 19 i 22 de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, general
d’estabilitat pressupostària.
Per tant, S’ACORDA:
1.- Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2008, el qual,
resumit per capítols i per a cadascun dels corresponents organismes i empreses
que l’integren, és el següent:

PRESUPOST DE DESPESES
Capítols

Import

CAP. 1 Remuneració de Personal,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

210.000,00

CAP. 2 Despeses Corrents i Serveis,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

297.000,00

CAP. 3 Despeses Financeres,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

17.500,00

CAP. 4 Transferències Corrents,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

28.800,00

CAP. 6 Inversions Reals,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

828.700,00

CAP. 9 Passius financers,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

22.000,00
TOTAL,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.404.000,00

PRESSSUPOST D’INGRESSOS

Capitols

Import

118.000,00

CAP. 1 Impostos directes,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

36.000,00

CAP. 2 Impostos indirectes,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
CAP. 3 Taxes i preus públics,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

259.000,00

CAP. 4 Transferències Corrents,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

282.000,00
1.000,00

CAP. 5 Ingressos patrimonials,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

40.000,00

CAP. 6 Alienació inversions reals,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

668.000,00

CAP. 7 Transferència de capital,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
TOTAL,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.404.000,00

2. Aprovar les plantilles de personal que es detallen en l’esmentat pressupost.
3. Aprovar les bases d’execució del pressupost general.
4. Exposar-lo al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la
Província i en el tauler d’anuncis de la corporació, durant el termini de quinze dies
hàbils durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions.
5. Aquest acord es considerarà definitiu si no es produeixen reclamacions en
contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es
refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals.
Aquesta proposta es APROVADA pel Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT dels
6 membres assistents dels 7 que formen la corporació
3.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, COMPENSACIONS ECONOMIQUES A FAVOR
DE CÀRRECS ELECTES LOCALS.
La Comissió de Govern Local de Catalunya, es va aprovar el projecte de decret
per establir retribucions a càrrecs electes de poblacions de menys de dos mil
habitants.
En aquest decret en el seu article 2 determina que els ajuntament catalans que
vulguin acollir-se a aquest fons de compensació econòmica han d’acordar, d’acord

amb la legislació especifica l’abonament a l’alcalde/essa o els altres membres
electes, de retribucions per l’exercici dels seu càrrec.
En la disposició addicional segona, determina que, per a poblacions de 501 a
2.000 habitants la quantitat màxima mensual serà de 1.430,21€.
El Govern de la Generalitat fixarà anualment les quantitat màximes de les
compensacions econòmiques i les actualitzarà d’acord amb l’increment de l’índex
de preus al consum català.
Vist l’anterior es per lo que es proposa al Ple que adopti el següent ACORD:
PRIMER: Acollir-nos al fons de compensacions
SEGON: Aplicar la quantitat de 1.430,21€ al Sr. Alcalde President.
TERCER: Trametre aquest acord a la direcció General d’Administració Local
Aquesta proposta es APROVADA pel Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT dels
6 membres assistents dels 7 que formen la corporació
4.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, PROPOSTA DE MOCIO PER A DECLARACIÓ
DEL MUNICIPI ZONA LLIURE DE TRANSGÈNICS.
ATÈS QUÈ:
Respecte els riscos
- Diferents estudis adverteixen dels riscos per a la biodiversitat i la salut dels
consumidors que suposen el cultiu a l’aire lliure dels Organismes Modificats
Genèticament (OMG), i defensen l’aplicació del principi de precaució, conscients
dels seus efectes imprevisibles i irreversibles que cap autoritat científica pot
invocar conèixer.
- S’han documentat diferents varietats de cultius OMG d’elevada toxicitat, d’alguna
de les quals s’ha prohibit el cultiu i comercialització després d’haver estat
autoritzades varies campanyes.
- Fins el moment no s’han trobat barreres efectives per al confinament de cultius
d’OMG a l’aire lliure que evitin la dispersió i transmissió per pol·linització a cultius
no transgènics, males herbes o flora silvestre.
- En els darrers temps s’han dona a Catalunya diferents casos de contaminació
genètica que impedeixen el dret d’agricultors i consumidors a cultivar i alimentarse de productes lliures d’OMG, i amenacen la conservació de les varietats
tradicionals.

Respecte la implantació de cultius d’OMG
- Més de 20 anys després de la creació de la primer cultiu OMG, a l’actualitat les
90 milions d’Ha OGM cultivades al món presenten només dues característiques:
el 71% presenten tolerància a herbicides i el 18% expressen una toxina
bacteriana insecticida (Bt). El 11% restant presenten les dues característiques.
- Els principals cultius d’OMG comercialitzats corresponen soja (amb 54,4 milions
d’Ha), blat de moro (21,2 milions d'Ha), cotó (9,8 milions d’Ha) i colza (4,6
milions d’Ha). L’arròs GM es cultiva comercialment a l’Iran des del 2004, a la
Xina s’està donant un gran desenvolupament i a Mèxic s’estan detectant
nombroses partides d’arròs amb contaminació per varietats MG.
- L’Estat Espanyol, des del 1998 és el país pioner en la UE en la introducció de
cultius transgènics a escala comercia. Al 2007 ja supera les 75.000 has de
panís MG (Modificat Genèticament) concentrades principalment a les CCAA
d’Aragó i Catalunya.
- A Catalunya, durant l’any 2006 la superfície cultivada de panís transgènic van
superar el 40% de les 49.000 ha totals. Durant el 2007, només a Lleida,
representa el 60% de les 26.000 has conreades
Respecte els drets i garanties
- La pol·linització a varietats no transgèniques, la maquinaria de collita compartida i
la barreja habitual del gra als magatzems, fan impossible la producció de panís
garantit lliure d’OMG, i per tant la coexistència d’ambdós tipus de cultius.
- El 18 d’abril del 2004 entrà en vigència a la UE el reglaments relatius als aliments
i pinsos modificats genèticament i la seva traçabilitat i etiquetat, que contempla
greus excepcions com permetre que els aliments o pinsos que continguin OMG
en una proporció menor al 0,9% no hagin de ser identificats en l’etiquetatge, a
més

que els productes d’animals que hagin estat alimentats amb OMG tampoc
s’etiquetin.
- La legislació espanyola en matèria de transgènics en la Llei 9/2003 per la que
s’estableix el règim jurídic de la utilització confiada, alliberació voluntària,
comercialització d’OMG, que transposa, la Directiva comunitària 2001/18/CE, ni
ha definit Zones Lliures de Transgènics (ZLT) com un instrument possible a
l’hora de garantir sistemes productius sense transgènics, ni tampoc la llibertat
d’elecció de consumidors i productors de les regions.

- Vint regions europees han signat la “Carta de regions i d’autoritats locals
d’Europa sobre la coexistència entre OGM i els conreus tradicionals i biològics”,
(País Basc, la Bretanya, País de Gales, Salzburg, La Toscana, la Sardenya, etc.
) on es consideren que les recomanacions de la UE per evitar la possible
contaminació són insuficients i no garanteixen el dret a estar lliure de
transgènics.
Respecte els antecedents de Zones Lliure de Transgènics
- A la Unió Europea, més de 170 regions i 4500 governs o entitats locals,
mitjançant processos de decisió participativa, s’han declarat Zona Lliure de
Transgènics, prohibint el cultiu comercial i experimental d’OMG en el seu territori
(dades de l’any 2006).
En són exemples: a França 1.250 municipis, 15 regions i 5 departaments; a Italia
1.806 municipis (el 80% del territori italià), 14 regions i 27 províncies; a Grècia
les 54 prefectures (tot l’estat); al Regne Unit 60 àrees que apleguen més de 15
milions d’habitants; a Alemanya s’ha creat 50 zones mitjançant acords entre
agricultors; a Portugal, la regió de l’Algarbe; a Bèlgica 1.250 municipis.
- A Espanya s’ha declarat Zones Lliures de Transgènics les CCAA d’Astúries, el
País Basc i les Balears i diferents municipis de Múrcia, Andalusia i Castella-La
Mancha (30 a nivell estatal).
- A Catalunya ja s’han declarat Zones Lliures de Transgènics els municipis de
Valls, Ripoll, Rubí, Vilafranca del Penedès i Castellserà.
Respecte les repercussions socioeconòmiqes
- La propietat intel·lectual de les llavors MG pertany a les empreses transaccionals
que les tenen patentades conjuntament al seu paquet tecnològic associat
(herbicides, adobs, etc,). Els agricultors així perden el dret a ressembra, i les
comunitats veuen compromesa la seva sobirania alimentaria respecte la
producció d’aliments i llavors.
- En l’actual context agrari, l’augment de preus dels cereals i la demanda de gra de
panís, obra la possibilitat de diversificació productiva en zones de monocultiu
tradicional, però també a la implantació irreversible de cultius d’OMG.
- El cultiu d’OMG provoca reaccions adverses en un gran sector de consumidors y
d’entitats socials que demanden una moratòria a la seva introducció i un ampli
debat.
- El producte d’origen geogràfic només te sentit si va lligat a una aposta per la
qualitat del producte i la conservació dels valors mediambientals i culturals del
territori. Això esdevé un imperatiu en àrees d’especial interès ecològic. Des de
els propi sector agropecuari es reconeix l’efecte negatiu que pot tenir sobre la

qualitat i la imatge dels productes agraris de les Terres de l’Ebre la implantació
de cultius d’OMG.
- La creació de Zones Lliures de Transgènics obre un potencial de comercialització
de producció certificada lliure de contaminació genètica com a valor afegit
diferencial per al gros de consumidors que refusen els OMG en la seva
alimentació.
PERQUÈ
- El cultiu d’OMG no aporta, en aquests moments, cap avantatge social ni
mediambiental que compensi els seus riscos, i que cap problema agronòmic o
alimentari requereix del seu us.
- L’extensió dels cultius transgènics no respon a una necessitat socialment
compartida.
- La nostra voluntat és apostar pel desenvolupament d’una agricultura respectuosa
amb el medi, que incorpori pràctiques sostenibles, en un context de model
econòmic i territorial equilibrat amb les altres activitats que s’hi desenvolupin
(pesca, turisme, etc.)
Per tot això, invocant el principi de precaució que ha de guiar les decisions
polítiques, el Plenari de l’Ajuntament de Rasquera ACORDA:
1. Declarar el Municipi de Rasquera Zona Lliure de Transgènics, el que suposa
que no s’hi podrà cultivar cap OMG (Organisme Modificat Genèticament1).
L’ajuntament farà tot el possible per assolir aquest objectiu mitjançant
campanyes de sensibilització i a través de totes les eines legals.
2. Demanar al Govern de la Generalitat que el declari Catalunya Zona Lliure de
transgènics.
3. Demanar al Govern de l’Estat Espanyol i a la Generalitat de Catalunya la no
autorització de la coexistència dels cultius transgènics amb altres formes de
producció agrària.
4. Establir un protocol de control i informació sobre el conreu, emmagatzematge, i
consum de productes modificats genèticament.
Aquesta proposta es APROVADA pel Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT dels
6 membres assistents dels 7 que formen la corporació
5.- ASSUMPTES D’ALCALDIA
No n’hi ha

6.- DECRETS D’ALCALDIA
No n’hi ha
7.- PRECS I PREGUNTES.
No n’hi ha
I no havent més assumptes a tractar, s'aixecà la sessió a les vint hores i quarantacinc minuts, de la qual cosa s'estén la present acta, que serà transcrita al Llibre de
les del Ple, i que signen amb mi, la secretària, tots els assistents de la qual cosa
en DONO FE.

