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A LA PROTECCIÓ I LA GESTIÓ DE L’ESPAI D’INTERÈS NATURAL DE LES
GAVARRES DEL DIA 5 DE JULIOL DE 2010.
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A la sala de reunions del Consorci de les Gavarres es reuneix el Consell Plenari del
Consorci per a la Protecció i la Gestió de l’Espai d’Interès Natural de les Gavarres en
sessió ordinària, quan són les 18:00 hores del dia 5 de juliol de 2010.
Hi assisteixen els consellers que s’indiquen al començament de l’acta. Excusa la seva
absència el Sr. Joan Matés, de l’Ajuntament de Mont-ràs.

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Llegida l’acta de la sessió del dia 16 de desembre de 2009, s’aprova per unanimitat
amb la redacció donada per la secretaria.

2.- COMPTE GENERAL. APROVACIÓ.

Atès que en la Disposició Transitòria Primera dels Estatuts del Consorci,
s’estableix que, per tot allò no previst, s’aplicarà el que disposen les Lleis de
Règim Local.
Atès que la gestió econòmica del Consorci de l’any 2009, de conformitat amb
l’article 15 dels seus Estatuts, ha estat aprovada per la Comissió Executiva i
informada al Ple. No obstant, podria ser pertinent el tràmit d’informació pública i
la posterior tramesa a la Sindicatura de Comptes, en analogia amb els comptes
municipals,
El Consell Plenari del Consorci de les Gavarres acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar provisionalment el Compte General 2009.
Segon.- Sotmetre a informació pública pel termini de quinze dies els comptes
de l’any 2009, als efectes de suggeriments i reclamacions. I en cas de no
produir-se’n, s’entendrà aprovat definitivament, disposant-se que se’n remeti un
exemplar de l’expedient a la Sindicatura de Comptes, als efectes legals
oportuns.
3.- OPERACIÓ DE TRESORERIA 2010. APROVACIÓ.
. Vista la necessitat de contractar una operació de tresoreria per import de 120.000 €
per fer front a les necessitats transitòries de liquidesa, per el retard que es produeix en
el cobrament dels recursos d’aquesta entitat.
. Atès que el Banco de Bilbao Vizcaya Argentaria està disposat a concedir-la.
. Atès que la justificació de les actuacions implica el seu pagament previ, requerint, per
tant, uns recursos de tresoreria que l’entitat per sí sola no pot assumir.
El Consell Plenari acorda per majoria absoluta, amb els vots a favor del Sr. Espadalé,
Sra. Mundet, Sr. Ros, Sr. Planas, Sr. Casas, Sr. Feliu, Sr. Peracaula, Sr. Lledó, Sr. Cufí,
Sr. Herrero, Sr. Freixas, total 11 vots a favor i les abstencions del Sr. Emili Santos i la
Sra. Anna M. Figuerola, total 2 abstencions:
Primer.- Contractar amb el Banc de Bilbao Vizcaya (BBV) una operació de tresoreria
per un import de 120.000€ fins els 31 de desembre de 2010, per tal de poder justificar
les actuacions programades en els terminis legals, amb les següents condicions:
- Import: 120.000 €
- Termini : 31/12/2010
- Interès: indexat a EURIBOR

-

L’interès serà, per a cada trimestre natural, l’EURIBOR a tres mesos més un
diferencial de 1,50 punts.
Comissió d’estudi: 0,20%
Comissió de disponibilitat: 0,10%
Periodicitat de les liquidacions: trimestrals
Intervenció: el Secretari de la Corporació.

Segon.- Oferir en garantia la domiciliació de les subvencions del Departament de Medi
Ambient al Banc de Bilbao Vizcaya (BBV).
Intervenen el Sr. Santos i la Sra. Figuerola dient que la seva abstenció és deguda a
que per votar operacions de crèdit han de demanar autorització prèvia al Departament
d’Economia i Finances. És per aquest motiu, i no cap altre, la causa de l’abstenció.
4- NEVADES DEL 8 DE MARÇ 2010 I CAMPANYA D’ESTIU 2010. INFORMACIÓ.
Intervé el President Sr. Espadalé comentant el marc normatiu de les línies de
subvencions que es varen convocar amb motiu de la nevada del passat 8 de març de
2010. A continuació explica el pla d’actuacions urgents que s’han dut a terme per part
del Departament al massís de les Gavarres.

•

Reobertura de vials (Xarxa primària i secundària principal) → 370 Km

•

Gestió de restes en vials → 50 ha.

•

Gestió de restes en Franges de Trànsit (FT) → 55 ha.

•

Obertura de FT → 25 ha.

•

Gestió de restes en Àrees Estratègiques (AE) → 160 Ha.

•

Obertura d’AE → 144 ha.

•

Arranjament de vials (Ferm) → 51 Km

Continua la intervenció el President dient que també el Consorci de les Gavarres ha
col·laborat amb el Consell Comarcal del Baix Empordà en el pla d’ocupació
extraordinari mitjançant una brigada de treballadors que s’ha abscrit per realitzar les
següents actuacions:
Treballs realitzats:
arranjament Molí d’en Frigola, Cruïlles-Monells-St. Sadurní de l’Heura
arranjament perímetre de protecció zona de la Font del Rei, Mont-ras
arranjament perímetre de protecció urbanització, Vall.llobrega
Treballs previstos:
arranjament marges dels camins d’accés a Sant Llop, Torrent
reobertura de xarxa de senders (varis municipis: Calonge, Palamós,...)
arranjament corriol, font i entorn de Santa Llúcia de l’Arboç, La Bisbal
neteja d’elements patrimonials (pous de glaç, forn de calç,...)

En quant a la campanya de vigilància d’incendis prevista per l’estiu 2010 informa de
les següents previsions:
Diputació de Girona finança:
· 6 vigilants, 6 vehicles pic up amb motobomba, 21 equipaments
SOC – Aj. St. Feliu Guíxols finança a través del seu pla d’ocupació:
· 15 vigilants
Consorci Gavarres i Consorci Ardenya-Cadiretes:
· Suport tècnic i logístic
Federació ADF‘s Gavarres:
· Direcció de l’operatiu
Convenis que s’han efectuat:
· Diputació – Aj. St. Feliu de Guíxols
· Aj. St. Feliu de Guíxols – Consorcis Gavarres i Ardenya – Fed. ADF’s
A continuació es produeix un debat sobre la necessitat de garantir o preveure futures
actuacions semblants a les que s’estan portant a terme de cara a l’any 2011 si bé
aquesta previsió d’actuacions caldrà plantejar-la al Departament de Medi Ambient i
Treball de la Generalitat de Catalunya.
A continuació es fa una valoració positiva de les actuacions i tasques desenvolupades
fins aquest moment per les brigades adscrites per la restitució dels danys de la nevada
del passat 8 de març.

5. LA REDACCIÓ DEL PLA ESPECIAL DE LES GAVARRES. INFORMACIÓ
Per part del president Sr. Espadalé s’informa de que la comissió executiva ha procedit
a aprovar l’inici de l’expedient per la contractació pel procediment obert amb pluralitat
de criteris d’adjudicació, els serveis de redacció del Pla Especial amb un pressupost
de 71.186,44€ (IVA no inclòs).
Continua la seva intervenció el President explicant els criteris d’adjudicació que s’han
previst al plec de condicions.
El Sr. Melcior Soler manifesta que com a representant del sector dels propietaris del
massís de les Gavarres els agrairia participar al màxim en el procés de gestació
d’aquest pla especial.
A continuació es produeix un debat en el que intervenen la pràctica totalitat dels
membres assistents, tractant-se diversos aspectes del futur pla especial, com els seus
objectius, funcions i àmbit.

6.- INFORMES DE PRESIDÈNCIA
El president informa dels següents temes:

a) Reajustament dels salaris del personal del Consorci
Informa que s’ha procedit a reduir les retribucions del personal depenent d’aquest
Consorci de les Gavarres amb un 5%. Percentatge de reducció que també s’aplicarà a
les dietes per assistència als membres del Consorci.
b) Oferta pedagògica a can Vilallonga curs 2009-2010
TRIMESTRE

PREVISTOS ASSISTENTS NOMBRE
CENTRES
1R TRIMESTRE
978
823
17
2ON TRIMESTRE 1114
544
12
3R TRIMESTRE
839
1308
28
TOTAL
2931
2675
57

Educació Infantil:
- Les olors i els usos de les plantes: olorem les plantes.
- El bosc mediterrani a través dels sentits.
Educació Primària.
Cicle Inicial:
- Les olors i els usos de les plantes: les nostres amigues les plantes.
- El bosc mediterrani a través dels sentits.
Cicle Mitjà:
- Les olors i els usos de les plantes: les plantes a la cuina.
- El bosc mediterrani a través dels sentits.
- Les Gavarres, un bosc mediterrani: descoberta dels ambients forestals del massís.
- L’home i el medi a les Gavarres. La vida a la masia.
Cicle Superior:
- Les Olors i els usos de les plantes: plantes que guareixen.
- El bosc mediterrani a través dels sentits.
- Les Gavarres, un bosc mediterrani: descoberta dels ambients forestals del massís.
- L’home i el medi a les Gavarres: les feines al bosc.
- Els ocells de les Gavarres: sessió d’anellament científic d’aus.
Educació Secundària.
Primer Cicle:
- Les Olors i els usos de les plantes: aromes per portar.
- El bosc mediterrani a través dels sentits.
- L’home i el medi a les Gavarres: l’aigua, ús o abús?
- Els ecosistemes de les Gavarres: Investigació del paisatge mediterrani.
Segon Cicle:
- Les Olors i els usos de les plantes: introducció a l’aromateràpia.
- El bosc mediterrani a través dels sentits.
- L’home i el medi a les Gavarres: la gestió d’una finca, el mas, el bosc i els camps.
- Els ecosistemes de les Gavarres: Investigació del paisatge mediterrani.

Cicle Formatiu:
- Els ecosistemes de les Gavarres: Investigació del paisatge mediterrani.

c) Situació equipaments que gestiona el Consorci de les Gavarres

•
•
•
•
•

Fitor (Atenció públic, Punt informació, projecte activitats i constructiu,)
St. Cebrià dels Alls
Can Vilallonga
Sta. Pellaia
Avantprojecte del pla d’equipaments

d) Pla d’equipaments de l’espai d’interès natural de les Gavarres
Objectiu general:
Planificar la futura xarxa d’equipaments que ha de disposar l’EIN per permetre els
objectius de protecció i gestió de l’espai
Objectius específics :
•
•
•
•

Inventariar i descriure els equipaments existents i potencials
Conèixer els interessos, propostes, idees o projectes per aquests
equipaments per part dels municipis.
Determinació dels usos potencials
Determinació d’accions per consolidar els usos.

Desenvolupament:
•
•
•
•
•
•
•
•

Contactar ajuntaments
Entrevistes amb tècnics i/o regidors
Identificació de possibles equipaments
Visites equipaments
Recull d’informació (cartografia, projectes o memòries
equipaments,...)
Diagnosi de l’estat actual
Treball conjunt entre consultora i Consorci
Presentació de la proposta i procés de participació final.

associats

als

e) Subvencions sol·licitades i/o atorgades.
•

Departament de Treball convocatòria dels projectes innovadors 2010: “El
mercat de la custòdia del territori: productes i serveis que tenen cura de la
terra” - 105.000 €

•

DMAH: actuacions en EIN’s - 30.000 €

•

Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació: Programació d’activitats
culturals sobre el patrimoni cultural popular - 15.000 €

•

Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació: “Els carboners de les
Gavarres - 8000 €”

•

Projecte SUDOE - CEE sobre silvopastoralisme (CPF, CTFC, Gavarres, Vall de
Camprodón, Montgrí)

•

Encàrrec Dipsalut: estudi surgències d’aigua de les Gavarres: inventari i gestió:
18.000 €

•

Suport a la sol·licitud de subvenció de l’associació Signatus pel projecte “espi” 39.000 €

•

Suport a la sol·licitud de subvenció de Fundació Drissa a Caja Madrid - 16.000€
Caja Madrid i 5.300€ Consorci.

•
f) Convenis signats des del darrera reunió

•

Conveni Associació Galanthus pel desenvolupament del projecte de custòdia,
hàbitats d’interès i flora exòtica

•

Conveni de col·laboració amb WWF per a la promoció de la certificació del suro
amb FSC.

•

Conveni de col·laboració entre les entitats participants del projecte innovador
2010 impulsat per la xarxa de custòdia del territori

•

Conveni amb l’ajuntament de St. Feliu Guíxols, Consorci de l’Ardenya i
Federació d’ADF’s per la vigilància d’incendis.

•

Per signar: Annex al conveni amb Caixa Catalunya per a la gestió de Can Puig
de Fitor: 11.420 €

g) Altres assumptes
Gestió Forestal:
- Tancament del Projecte per a la preservació, millora i difusió dels valors naturals de
l’EIN de les Gavarres (2009-2010): 234.000 €.
- Promoció de la silvopastura
Connectivitat:
- Pla Territorial Comarques Gironines, POUM de SMV, Castell - Platja d’Aro, VallLlobrega, Sta. Cristina d’Aro, planejament urbanístic La Bisbal d’Empordà i Calonge:
20.000 €
Educació ambiental:
- Elaboració de la Gavarrespèdia i producció d’un pòster sobre els valors de l’espai.
- Curs de professors
Difusió:
- Oferir l’exposició itinerant “Objectiu Gavarres”
- Difusió: 5000 exemplars documental Gavarres amb la Revista Gavarres
- Difusió premis Gavarres 2010

7.- ASSUMPTES URGENTS
No n’hi ha.
8.- PRECS I PREGUNTES
Intervé el Sr. Melcior Soler com a representant dels propietaris privats, reiterant
l’interés en participar en tot el procés de gestació del pla especial. Contesta el gerent
dient que hi ha molts sectors i agents locals interessats en participar en tot el procés
d’el·laboració del pla especial de les Gavarres i en aquest sentit està previst un pla de
participació dins del procés d’el·laboració del pla especial.
El Sr. Màrius Lledó, comenta que des del seu Ajuntament es farà promoció a les
escoles del seu municipi del projecte educatiu del Consorci de les Gavarres.
Quan són les 19:40 hores del vespre, el president aixeca la sessió, de la qual com a
secretari estenc aquesta acta.

