ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA DEL CONSORCI
DE LES GAVARRES DEL DIA 18 DE DESEMBRE DE 2012

Identificació de la reunió

Data: 18 de desembre de 2012
Lloc: Sala de reunions de can Geronès, a Monells
Hora Inici: 18:30
Hora acabament: 19:40
Assistents
Josep Perich Pons, President
Xavier Rangel Martínez, Vice-President segon
Albert Grau Vicente, vocal
Albert Peracaula Boschsacoma, vocal
Lluis de Manuel-Rimbau Muñoz, vocal
Carles Bonet Fort, vocal
Carles Serrat Tur, vocal
Anna Figuerola Ribera, per delegació del Sr. Jordi Aurich Taberner
Oriol Armet Unzeta, gerent
Secundino Fernández Suárez, secretari
Josep M. Jordi Borrell, interventor
Convidats: Sr. Martí Pujals, coordinador de Medi Ambient de la Diputació de Girona.

1.- ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. APROVACIÓ.
Oberta la sessió i llegida l’acta de la sessió del dia 4 de juliol de 2012, s’aprova per
unanimitat amb la redacció donada per secretaria.
2.- INFORMACIÓ SOBRE LA GESTIÓ DEL PRESSUPOST 2012 I PREVISIÓ DEL
PRESSUPOST DEL 2013.
Intervé el gerent del Consorci de les Gavarres Sr. Oriol Armet lliurant la documentació
explicativa d’aquest punt de l’ordre del dia explicant el que fa referència a la gestió del
pressupost del 2012 el desenvolupament del programa d’actuacions portat a terme
durant l’any 2012 i que s’estructura en l’execució dels següent programes:






Programa de gestió de la biodiversitat.
Programa d’equipaments i ordenació ús públic.
Programa d’educació i sensibilització ambiental.
Programa de difusió i comunicació.

Continua la seva intervenció passant a tractar el projecte de pressupost del Consorci de
les Gavarres per l’any 2013, pressupost que té un import de 369.000€. Explica les línies
bàsiques del pressupost i els Capítols més importants del mateix. Informa de la
problemàtica sorgida perque els Consells Comarcals del Baix Empordà i del Gironès, en
els seus pressupostos per l’any 2013 no han consignat cap aportació al Consorci de les
Gavarres.
A continuació es produeix un debat en el que intervenen el Sr. Rangel, el Sr. Perich, la
Sra. Figuerola, el Sr. Bonet i el propi interventor de la corporació tractant-se diversos
aspectes sobre la problemàtica que crearà la no aportació de les quotes per part dels
Consells Comarcals.
Es comenten les dificultats que estant patint aquestes corporacions i l’esperança de que
en tot cas sigui una decisió no definitiva i que es pugui reconduir. Continua el debat
tractant-se diversos aspectes de la greu situació que estan patint les administracions
públiques i en concret de la viabilitat i futur del consorcis per a la gestió del territori de
Catalunya.
3.- DECRETS DE PRESIDÈNCIA. RATIFICACIÓ
La Comissió Executiva per majoria absoluta i l’abstenció de la Sra. Anna Figuerola
Ribera ratifica els següents Decrets que es detallen seguidament:

Decret 31/2012, de 12/09/2012: Compromís de manteniment pels propers 10 anys de
les actuacions descrites en el projecte de restauració forestal de plantacions
d’eucaliptus, presentat a la Diputació de Girona
Decret 32/2012, de 24/09/2012: Modificació contracte laboral Maria Piferrer de mitja
jornada a jornada complerta, per dur a terme les tasques del “projecte de patrimoni
etnològic, patrimoni i societat” d’acord amb la subvenció de 17.000€ atorgada pel
Departament de Cultura.
Decret 38/2012, de 9/11/2012: Subvenció de 1000€ sol·licitada a la Diputació de Girona
pel finançament del Premi Assumpta Fabré
Decret 39/2012 de 22/11/2012: Concessió pròrroga fins a 31-12-2012 al Sr.Lluis Pujol, per
presentar projecte can Vilallonga.

4.- ASSUMPTES URGENTS.
El Gerent Sr. Armet i el Secretari que subscriu informen que portaran al Consell Plenari
del Consorci de les Gavarres un proposta de Resolució del Contracte de serveis existent
entre aquest Consorci de les Gavarres i el Sr. Jesús Garrido Valenzuela per a la
prestació del servei de gestió, punt d’informació, control de barbacoes, servei de
vigilància i manteniment de la finca de la Rectoria de Fitor. Expliquen els antecedents
d’aquest contracte i els fets i justificacions que aconsellen prendre aquest acord. El Sr.
Armet comenta que intentaran trobar mesures alternatives per tal que l’equipament de
Fitor no es vegi afectat.

Quan són les 19:40 hores del vespre, el president aixeca la sessió, de la qual cosa com
a secretari en dono fe.

