ACTA DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA DEL CONSORCI PER A LA PROTECCIÓ I
LA GESTIÓ DE L’ESPAI D’INTERÈS NATURAL DE LES GAVARRES.

Caràcter: extraordinari
Data: catorze de novembre de dos mil onze (14/11/2011)
Horari: set del vespre
Lloc: a la sala de reunions de Can Geronès a Monells

Hi assisteixen:
Departament d’Agricultura
Diputació de Girona
Consell Comarcal del Baix Empordà
Consell Comarcal del Baix Empordà
Consell Comarcal del Gironès
Consell Comarcal del Gironès
Ajuntament de Calonge
Ajuntament de Celrà
Ajuntament de Cruïlles-Monells-Sant Sadurní
Ajuntament de La Bisbal d’Empordà
Ajuntament de Llagostera
Ajuntament de Llambilles
Ajuntament de Madremanya
Ajuntament de Mont-rás
Ajuntament de Palafrugell
Ajuntament de Palamós
Ajuntament de Sant Martí Vell

Sr. Jordi Aurich Taberner
Sr. Miquel Calm Puig
Sr. Joan Català Pagès
Sr. Xavier Rangel Martínez
Sr. Josep Perich Pons
Sr. Lluís de Manuel Rimbau
Sr. Carles Bonet Fort
Sr. Gerard Fernández Tatjé
Sr. Albert Grau Vicente
Sra. Gemma Pasqual Fabrellas
Sr. Carles Serrat Tur
Sr. Josep M Vidal Vidal
Sr. Albert Peracaula Boschsacoma
Sr. Joan Matés Espejo
Sr. Frederic Prats Esteve.
Sr. Erik Solés Brull
Sr. Francesc Quiñones Quiñones

Secretari
Interventor

Sr. Secundino Fernández Suárez
Sr. Josep M. Jordi Borrell

Excusen la seva absència el representant de la Diputació de Girona, Sr. Antoni Solà
Bohigas, el representant de l’Ajuntament de Cassà de la Selva, Sr. Eduard Ayach Mateu,
el representant de l’Ajuntament de Castell Platja d’Aro, Sr. Josep M Solé Chavero, el
representant de l’Ajuntament de Vall-llobrega, Sr. Rufino Guirado Iruela i el representant
de l’Ajuntament de Girona, Jordi Fàbrega Vilà.
Assisteixen en qualitat de convidats el Sr. Eloi Madrià, en representació del Consell de
Cooperació i el Sr. Vicens Cebrià Peix, primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Vallllobrega.
1.- CONSTITUCIÓ DEL NOU CONSELL PLENARI DEL CONSORCI DE LES
GAVARRES.
En qualitat de president en funcions del Consorci el Sr. Josep Espadalé Reballí, obre la
sessió i dóna la benvinguda als assistents. Comença la sessió recordant que el Consorci
va néixer a l’any 1998 i que l’any 2006 es va incorporar el Departament de Medi Ambient
de la Generalitat de Catalunya. Comenta els objectius, actuacions i finalitats del Consorci,
que es recullen als llibres i documentació que avui els hem lliurat. Vol recordar
determinats temes o assumptes que s’han gestionat durant aquests últims quatre anys i
que considera d’interès que tothom tingui coneixement:

-

Nomenament de Gerent

Amb motiu de la vacant produïda a la gerència del Consorci, una de les primeres
actuacions va ser la selecció d’un gerent. Selecció que es va fer amb urgència i resultat
de la mateixa, va ser el nomenament del senyor Oriol Armet Unzeta, com a gerent del
Consorci. Càrrec que ha desenvolupat fins el dia d’avui i de forma satisfactòria.
-

Redacció del Pla Especial de les Gavarres

Informa que s’està redactant el Pla Especial de les Gavarres, redacció que ha estat
contractada pel Consorci de les Gavarres i no directament pel Departament de Medi
Ambient. Comenta les fases pendents en la tramitació del Pla Especial i les dificultats a
superar. Considera que disposar d’un Pla Especial a les Gavarres és una oportunitat que
no podem perdre.
-

Oficina Tècnica del Consorci

Un dels aspectes també a destacar durant aquest mandat ha sigut la consolidació de
l’oficina tècnica del consorci, com a eina fonamental en el funcionament del dia a dia de
l’entitat.
-

Al·legacions a l’anella de les Gavarres

Destaca també durant aquest mandat, la formulació d’al·legacions al projecte de l’anella
de les Gavarres, malgrat les pressions i opinions divergents existents en altres
administracions o estaments.
-

Ajuntament de Forallac

Comenta les bones relacions mantingudes amb els representants de l’Ajuntament de
Forallac durant aquest últims anys, malgrat la seva retirada voluntària del Consorci en el
mandat anterior. Així com la necessitat d’intentar entre tots la seva reincorporació el més
aviat possible.
-

Ajuntament de Madremanya

Explica el problemes sorgits amb l’Ajuntament de Madremanya i el Departament de Medi
Ambient de la Generalitat, problemes que espera estiguin resolts de forma definitiva.
-

Ajuntament de Sant Martí Vell /Tanca de Can Llac dels Àngels

Comenta les gestions infructuoses portades a terme amb l’Ajuntament de Sant Martí Vell
per tal de procedir a la retirada de la tanca de la finca de Can Llac dels Àngels, en
execució d’una sentència judicial.
-

Participació i Comunicació

Explica que un dels seus objectius durant aquest mandat ha sigut el potenciar i incentivar
la participació als temes i assumptes del Consorci, mitjançant la convocatòria de jornades
de participació, així com la incorporació al Consell Plenari com a convidats, d’un
representant del Consell de cooperació i un altre com a representant de la propietat
forestal.

Acaba la presentació agraint als representants de la legislatura passada la seva
participació i dedicació. Agraeix als Ajuntaments, administracions supramunicipals que
han treballat amb el Consorci de les Gavarres. Finalment també agraeix a la gerència,
als serveis tècnics i administratius del Consorci la feina feta durant tot aquest temps .
A continuació es llegeix el nom dels representants de les corporacions amb
representació al Consorci de les Gavarres:
AJUNTAMENT DE CALONGE
AJUNTAMENT DE CASSA DE LA SELVA
AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
AJUNTAMENT DE CELRÀ
AJUNTAMENT DE CRUÏLLES, MONELLS I SANT
SADURNÍ DE L'HEURA
AJUNTAMENT DE GIRONA
AJUNTAMENT DE JUIÀ
AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDÀ
AJUNTAMENT DE LLAGOSTERA
AJUNTAMENT DE LLAMBILLES
AJUNTAMENT DE MADREMANYA
AJUNTAMENT DE MONT-RAS
AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL
AJUNTAMENT DE PALAMÓS
AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL
AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO
AJUNTAMENT DE TORRENT
AJUNTAMENT DE VALL-LLOBREGA
AJUNTAMENT DE QUART
CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ
CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ
CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS
CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS
DIPUTACIO DE GIRONA
DIPUTACIÓ DE GIRONA
DEP. AGRICULTURA
DEP. AGRICULTURA

SR. CARLES BONET FORT
SR. EDUARD AYACH MATEU
SR. JOSEP M. SOLE CHAVERO
SR. GERARD FERNÁNDEZ TATJÉ
SR. ALBERT GRAU VICENTE
SR. JORDI FÀBREGA I VILÀ
SR. JOAQUIM SAGUÉ BERTRAN
SRA. GEMMA PASQUAL FABRELLAS
SR. CARLES SERRAT TUR
SR. JOSEP M. VIDAL I VIDAL
SR. ALBERT PERACAULA
BOSCHSACOMA
SR. JOAN MATÉS ESPEJO
SR. FREDERIC PRATS I ESTEVE
SR. ERIK SOLÉS BRULL
SR. FRANCESC QUIÑONES QUIÑONES
SR. SALVADOR RIBOT PONS
SR. MARC GARCIA GARRIDO
SR. RUFINO GUIRADO IRUELA
SR. JOAN DE DOMINGO MIQUEL
SR. JOAN CATALÀ PAGÉS
SR. XAVIER RANGEL MARTÍNEZ
SR. JOSEP PERICH PONS
SR. LLUIS DE MANUEL-RIMBAU
SR. MIQUEL CALM PUIG
SR. ANTONI SOLÀ BOHIGAS
SR. JORDI AURICH TABERNER

Intervé el Secretari dient que assisteixen a la reunió, disset representants de les
entitats consorciades que suposen la majoria absoluta dels membres del Consell
Plenari. Per tant a continuació es declara constituït el Consorci per a la Protecció i la
Gestió de l’Espai d’Interès Natural de les Gavarres.

2.- ELECCIÓ DEL PRESIDENT I DELS VICE-PRESIDENTS DEL CONSORCI DE
LES GAVARRES.
Continua el Secretari que subscriu manifestant que de conformitat amb l’article 8 dels
estatuts rectors del Consorci, correspon al Consell Plenari l’elecció del president i dels
vice-presidents del Consorci. Essent necessària per a l’elecció l’obtenció del vot
favorable de la majoria absoluta dels seus membres.

Vol recordar als assistents que encara que no sigui una norma escrita, sempre hi ha
hagut la costum d’alternar la presidència del Consorci entre les comarques del Baix
Empordà i del Gironès, respectivament. I explica que durant la darrera legislatura la
presidència l’ha ostentat el representant del Consell Comarcal del Baix Empordà, el Sr.
Josep Espadalé Reballí i per tant ara, i seguint aquesta tradició li correspondria a un
membre del Gironès.
En base a aquests antecedents, aquesta secretaria ha rebut la proposta de que la
presidència l’ostenti el representant del Consell Comarcal del Gironès, Sr. Josep
Perich Pons.
A continuació es pregunta als membres assistents del Consell Plenari si estan d’acord
amb aquesta proposta. El Consell Plenari acorda per unanimitat i majoria absoluta a
donar la seva conformitat que el Sr. Josep Perich Pons sigui el president del Consorci
de les Gavarres.
En conseqüència és nomenat president del Consorci per al Protecció i la Gestió de
l’Espai d’Interès Natural de les Gavarres el Sr. Josep Perich Pons el qual seguidament
pren possessió del càrrec.
El senyor Josep Perich Pons intervé a continuació manifestant,que en primer lloc vol
agrair al president i a l’equip de govern anterior la bona tasca realitzada i l’esforç
desenvolupat per tothom. Explica que les seves línies d’actuació bàsiques serien en
grans trets les següents:

- Mantenir, i a poder ser, rellançar la institució durant el nou mandat. Em consta
que el Consorci ha fet una bona labor en els últims anys per sanejar les arques de la
institució (reducció de despeses generals, adequació de l’estructura, captació de nous
fons) i del que es tracta ara és d'aguantar la situació de crisi i re inventar-se per tal de
donar continuïtat al projecte que ja té 13 anys de vigència.
- Tancar el procés de redacció del Pla especial de les Gavarres de forma
consensuada amb tots els actors. Es tracta d'una eina de planificació i de
desenvolupament del territori vital pel futur de les Gavarres.
- Donar continuïtat a tota la labor de gestió forestal duta a terme fins ara: prevenció
d'incendis, silvopastoralisme, promoció de la certificació del suro, foment de la
biomassa, etc. Plantejar la possibilitat de demanar un projecte “Life” a l'entorn dels
boscos de les Gavarres.
- Continuar amb les tasques de conservació i millora del medi natural i la
biodiversitat (control de flora exòtica, conservació de flora i fauna, etc.)
- Consolidar la marca de la Zona d'Interès Etnològic de les Gavarres: arranjament
dels 10 elements recentment declarats com a BCIN, creació d’itineraris interpretatius,
promoció turística de la marca ZIE, etc.
-Pel que fa als equipaments que gestiona el Consorci:
‐ Dur a terme la redacció del projecte executiu del Mas de Can Vilallonga
(recentment cedit per l'Incasòl a 20 anys), cercar finançament i executar les
primeres fases constructives del futur centre d'interpretació de les Gavarres.
‐ Gestionar la Rectoria de Fitor com a punt d'informació i d'avituallament de
l'espai Gavarres.

- Consolidar el projecte educatiu del Consorci (projecte educatiu destinat a les
escoles i activitats de cap de setmana destinades a tots els públics)
- Fomentar el desenvolupament socioeconòmic del massís aprofitant els seus
valors naturals i culturals: Exemples: turisme , foment dels productes agroforestals
bosc,etc.
- Donar continuïtat a totes les tasques que s'han anat consolidant al llarg dels anys des
de la creació del Consorci (assessorament als membres, treball en xarxa amb la resta
d'administracions i associacions locals, publicacions periòdiques, estades de
pràctiques (ESO, FP, carrera universitària, màsters, etc.), Premis Gavarres (Cirera
d'Arboç, AFD i Joan Xirgo)
Per últim, vol demanar la col·laboració de tothom, i en aquest sentit visitarà a totes les
entitats consorciades i també des d’avui vol deixar clar que les portes del Consorci son
obertes a tothom, per tal de exposar les vostre queixes o propostes d’actuació. En
definitiva considera que és imprescindible treballar tots junts i més en aquest temps de
crisi.
L’interventor, senyor Jordi informa que s’ha procedit en aquesta data, a la formalització
de la reglamentària acta d’arqueig de la corporació.
Dins d’aquest apartat econòmic, el president senyor Perich i l’interventor, senyor Jordi,
recorden als assistents la necessitat de que les corporacions i entitats abonin les
quotes anuals pendents i de que pensin en el consorci a l’hora de destinar el fons
anual de cooperació.
A continuació el Secretari manifesta que quant als càrrecs de vicepresidents, aquests
sempre han sigut dos, la vicepresidència primera que correspondria a un representant
de la Diputació de Girona i la vicepresidència segona al representant del consell
comarcal que no tingui la presidència.
Seguidament el president Sr. Josep Perich proposa, segons aquests antecedents, que
el representant de la Diputació de Girona, senyor Miquel Calm Puig ocupi la
vicepresidència primera i que el representant del Consell Comarcal del Baix Empordà,
senyor Xavier Rangel Martínez ocupi la vicepresidència segona.
Tot seguit se sotmet a consideració del Consell Plenari aquesta proposta que és
aprovada per unanimitat i majoria absoluta dels presents, per la qual cosa són
escollits com a vicepresident primer el Sr. Miquel Calm Puig i com a vicepresident
segon el Sr. Xavier Rangel Martínez.

3.- NOMENAMENT DELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA DEL
CONSORCI DE LES GAVARRES.

Intervé el Secretari manifestant que el següent òrgan de govern del Consorci és la
Comissió Executiva, la qual es reuneix habitualment amb caràcter mensual i de

conformitat amb el que regulen els estatuts del Consorci de les Gavarres, la Comissió
Executiva estarà formada per 10 membres: el president, els 2 vicepresidents, i 7
vocals.
Continua el president, senyor Perich formulant la següent proposta:
President:
Sr. Josep Perich Pons (Consell Comarcal del Gironès)
Vicepresidents:
Primer: Sr. Miquel Calm Puig (Diputació de Girona)
Segon: Sr. Xavier Rangel Martínez (Consell Comarcal del Baix Empordà)
Vocals:
Sr Jordi Aurich Taberner (Representant de la Generalitat de Catalunya)
Sr. Lluís de Manuel Rimbau (Consell Comarcal del Gironès)
Sr. Carles Serrat Tur (Ajuntament de Llagostera)
Sr. Albert Peracaula Boschsacoma (Ajuntament de Madremanya)
Sr. Carles Bonet Fort (Ajuntament de Calonge)
Sr. Erik Solés Brull (Ajuntament de Palamós)
Sr. Albert Grau Vicente (Ajuntament de Cruïlles- Monells S. S. de l’Heura)

Sotmesa a consideració del Consell Plenari és aprovada aquesta proposta per
unanimitat i majoria absoluta dels presents.

4. NOMENAMENT DEL GERENT DEL CONSORCI DE LES GAVARRES
Intervé el secretari informant que de conformitat amb el que disposen els articles 8.3 i
11 dels Estatuts rectors del Consorci, correspon al Consell Plenari el nomenament del
Gerent, a proposta del president.
Intervé el president senyor Perich, dient que la seva proposta es de nomenar com a
gerent al sr. Oriol Armet Unzeta, que fins l’actualitat ha ocupat aquest càrrec a plena
satisfacció de tothom..
Vist que els articles 8.9 i 11 dels Estatuts rectors del Consorci de les Gavarres
atribueixen al Consell Plenari la competència de nomenar el gerent del Consorci, a
proposta del president
El Consell Plenari acorda per unanimitat i majoria absoluta dels presents
Primer. Nomenar gerent del Consorci de les Gavarres el senyor Oriol Armet Unzeta,
amb les atribucions i facultats que li corresponguin, d’acord amb el que preveu l’article
11 dels Estatuts rectors del Consorci.
Segon. El gerent nomenat tindrà la consideració de funcionari eventual i tindrà una
dedicació completa i la retribució establerta al vigent pressupost de la corporació, la
qual s’actualitzarà anualment segons la previsió que contingui el Pressupost General
de l’Estat.

5. CONEIXEMENT I COMPLIMENT DE LA SENTÈNCIA DICTADA PEL JUTJAT
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE GIRONA AL PROCEDIMENT
ORDINARI NÚMERO 372/2007
Intervé el secretari que subscriu, dient que l’Ajuntament de Madremanya, va impugnar
l’any 2007, la modificació dels següents articles dels Estatuts rectors del Consorci:
Article 1: Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya
Article 2: Domicili del Consorci
Article 8.1: Composició del Consell Plenari
Article 8.4: Constitució del Consorci
Article 9: Composició de la Comissió Executiva
De tots aquests articles impugnats, solament el Jutjat ha considerat incorrecte l’article
1, per quan en comptes de que figuri com a membre del Consorci de les Gavarres, el
Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, ha de figurar
estrictament la Generalitat de Catalunya, sense especificar cap Departament. Això ens
obligarà a modificar aquest article 1 dels Estatuts i per tant a sol·licitar també
l’aprovació d’aquesta modificació als municipis i entitats consorciades. Al proper
Consell Plenari s’intentarà portar una proposta de modificació.

Quan són les 20.15 del vespre, el president aixeca la sessió, de la qual cosa com a
secretari en dono fe.

