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Generalitat de Catatunya
Departament de '? Presidencia
Oficina del Pres1dent

Benvolguda senyora Roca,
En nom propi i del President, volem expressar-li la nostra total reprovació i repulsa als fets
que vosté denuncia. Alhora que vull aprofitar l'avinentesa del seu missatge per reiterar el
comprom ís del Govern amb la protecció deis drets deis animals, no en va Catalunya és un
país punter en aquest sentit.
Dit aixó, el departament d'Ag ricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medí Natural ha
traslladat a la Fiscalía de Medí Ambient de Lleida l'expedient d'investigació obert pels Agents
rurals del Departament en relació amb la mort, presumptament a trets i per maltractament,
d'un gos assilvestrat al municipi de Tora.
Després de la investigació oberta pel cos d'Agents rurals fa dos dies a través deis Serveis
Territorials d'Ag ricultura de Lleida arran de les notícies aparegudes sobre el cas els darrer
dies, es va procedir a abrir expedient. L'expedient s'ha obert d'ofici , per delícte contra la
fauna i per vul neració del Decret Leg islatiu 2/2008 de 15 d'abri l pel que s'aprova el Text
refós de la Llei de protecció els animals.
Ha de saber que tata aquesta documentació ha estat traslladada a la fiscalía de medí
ambient de Lleida per tal que actül si s'escau en vi rtut de l'aplicació de la normativa vigent
en materia de protecció deis animals i d'acord amb al tipificació del codi penal relativa al
maltractament d'animals .
En relació a la seva petició de qué el Govern 1ntercedeixi per a qué es produe1xi una moció
de censura per destituir als presumptes implicats de les seves responsabil itats com
representants del municipi de Tora, entendra que el Govern d'acord amb el principi
d'autonomia local no li correspon intervenir.
,

Cordialment,

~

d
Joan Vida l de Ciurana
Cap de !'Oficina del President
Barcelona, 17 d'abnl 2012
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