ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 28 DE GENER DE 2008.
A la Casa Consistorial de Garrigàs, i essent les 20:00 hores del dia 28 de gener
de 2008, es reuneix la Corporació amb l’objecte de celebrar sessió
extraordinària que ha estat prèviament convocada a l’efecte, presidida pel Sr.
Alcalde Josep Masoliver i Subirós, i amb l’assistència dels regidors que a
continuació s’indiquen: Josep Ferrer Serra, Dolors Juanola Teixidor, Joaquim
Pastoret Lladó, Pere Bosch Camps, Margarita Cuellar Grau i Rafael Vilar Oller.
Amb l’assistència de la Secretària Sra. Olga Serrats i Juanola.
Declarada vàlidament constituïda i oberta la sessió, seguidament es passa a
tractar els assumptes inclosos a l’ordre del dia de la convocatòria.
Únic.- Moció canvi de traçat del TGV, demanant suport institucional al
Parlament de Catalunya.
Els ajuntaments de Vilademuls, Bàscara, Pontós, Garrigàs i Borrassà venim
reivindicant des de fa més de tres anys, el canvi de traçat d’acord amb el
projecte del CILMA (Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient). En
aquest sentit l’Audiència Nacional ha admès a tràmit un Recurs Contenciós
Administratiu contra el projecte de traçat de traçat del Ministeri de Foment.
Els diferents i reiterats requeriments fets pels Ajuntaments abans esmentats, al
President del Govern Espanyol , a la Ministra de Foment, al secretari d’estat
d’infraestructures, al President de la Generalitat de Catalunya i al Conseller de
Política Territorial i Obres Públiques, no han estat atesos fins a la data d’avui.
Una amplíssima majoria dels partits polítics representants a la Cambra del
Parlament de Catalunya, han realçat i donat suport a la demanda del territori.
El senat i el Congrés dels Diputats han aprovat i demanat al Govern espanyol,
el canvi del traçat en base al greu impacte paisatgístic, cultural i al medi natural,
i que es disposa d’un projecte alternatiu que unifica totes les infraestructures en
un sol corredor
Per tot això el ple de l’Ajuntament acorda per unanimitat dels cinc membres de
CIU i els dos membre de Entesa per Garrigàs l’aprovació de la següent
MOCIÓ:
Els ajuntaments de Vilademuls, Bàscara, Pontós, Garrigàs i Borrassà,
demanem al Parlament de Catalunya, que manifesti el seu suport a la
proposta de canvi de traçat del Tren d’Alta Velocitat, d’acord amb el Projecte
del Consell d’Iniciatives per al Medi Ambient (CILMA) i, que demani al Govern
de l’estat Espanyol que atengui aquesta alternativa, que evita la destrucció d’un
dels paisatges més emblemàtics de Catalunya: La Riera i vall de la Cassinyola,
el pas del Riu Fluvià i l’agressió a l’antiga Vila i castell Episcopal de Bàscara,
sobre el cingle del riu, el Pla de Pontós-Romanyà, el Pla de Garrigàs i
Borrassà, ja que es disposa del consens del territori, i el calendari necessari per
portar-lo a terme.

I sense cap altre assumpte a tractar, el Sr. Alcalde dóna per acabada la
sessió, essent les 20.05 hores del dia al començament assenyalat, estenent-se
la present acta de la qual, com a Secretària, en dono fe.

