ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL PLENARI DEL CONSORCI PER
A LA PROTECCIÓ I LA GESTIÓ DE L’ESPAI D’INTERÈS NATURAL DE LES
GAVARRES DEL DIA 18 D’ABRIL DE 2013.
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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 18:15 hores del dia 18 d’abril de 2013. Excusen la seva
assistència els senyors Fàbrega i Solà.

Oberta la sessió, el president senyor Perich dona la benvinguda al Sr. Ignasi Rodríguez
Galindo, subdirector general de Biodiversitat i al Sr. Vicenç Estanyol Bardera, delegat
dels SSTT a Girona del Departament d’Agricultura, ramaderia, Pesca, Alimentació i
Medi Ambient, així com al representant de la Diputació Sr. Calm.
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Llegida l’acta de la sessió del dia 18 de desembre de 2012, s’aprova per unanimitat
amb la redacció donada per la secretaria.

2.- DECRETS DE PRESIDÈNCIA. RATIFICACIÓ
El Consell Plenari acorda per unanimitat ratificar els següents decrets de presidència:
-

Decret 3/2013, de data 27 de gener de 2013
Decret 4/2013, de data 30 de gener de 2013
Decret 6/2013, de data 11 de febrer de 2013
Decret 9/2013, de data 15 de febrer de 2013
Decret 12/2013, de data 10 d’abril de 2013

3.- PREPARACIÓ D’UN PROJECTE LIFE SOBRE UN SERVEI DE PAGAMENT PER
SERVEIS AMBIENTALS A LES GAVARRES. INFORMACIÓ
Intervé el gerent del Consorci, senyor Armet, explicant les característiques del projecte
i els seus antecedents. Comenta que l’elaboració d’aquest projecte s’està portant a
terme conjuntament amb l’Institut Català del Suro, i caldrà prendre una decisió final
sobre la seva presentació com a projecte Life.
4.- COL·LABORACIÓ AMB EL PROJECTE NATURAL LOCAL. INFORMACIÓ
Intervé el gerent del Consorci, senyor Armet comentant que es tracta d’un projecte en
col·laboració amb una empresa privada i servint-se d’un vídeo explica les
característiques del projecte i l’abast de l’aplicació. A continuació es produeix un debat
en el que intervenen els membres del consell plenari que valoren com interessant el
projecte ja que és una possible eina per ajudar a conèixer el territori i fins i tot poder
disposar de dades més fiables sobre el nombre de visitants al massís. En tot cas,
hauran de ser els ajuntaments del massís de les Gavarres quin decideixen la seva
adhesió al projecte. El senyor Eloi Madrià comenta que en tot cas caldrà no magnificar
el projecte, ja que el territori és el que és, i per tant caldrà tenir cura en el
desenvolupament d’aquest tipus de projectes.
5. RENÚNCIA AL CONVENI DE CESSIÓ D’ÚS GRATUÏT DE LA RECTORIA DE
FITOR. APROVACIÓ
Intervenen el gerent, senyor Armet i el secretari que subscriu explicant els antecedents
d’aquest tema i la necessitat de prendre un acord sobre la impossibilitat de que el
Consorci continuï fent-se càrrec del manteniment de Fitor. A continuació intervé el
subdirector general de Biodiversitat, senyor Rodríguez comentant les gestions que
s’han portat a terme fins ara i les possibles opcions de gestió de l’equipament de Fitor.
Deixant clar que sigui quina sigui la fórmula final escollida el Consorci haurà de

continuar vinculat a Fitor pel tema de punt d’informació i de divulgació de les Gavarres
a Fitor.
Intervenen també els senyors Estanyol, Solés i Bonet defensant la necessitat d’
involucració del Consorci en el futur de Fitor.
Tot seguit es sotmet a votació la següent proposta :
Atès que en data 15 de febrer de 2010, es va formalitzar entre la Generalitat de
Catalunya i el Consorci per a la Protecció i la Gestió de l’Espai d’Interès Natural de les
Gavarres un conveni de constitució d’un dret d’ús i de cessió de la finca coneguda com
“La Rectoria de Fitor”;
Atès que el conveni de cessió té una durada de trenta anys i la finalitat de la cessió és
que el Consorci per a la Protecció i la Gestió de l’Espai d’Interès Natural de les
Gavarres destinés la finca a punt d’acollida i informació relacionat amb el patrimoni
cultural i natural de l’espai de les Gavarres;
Atesa que la precària situació econòmica del Consorci fa inviable que aquest pugui
continuar assumint els costos del manteniment i conservació de la finca ”Rectoria de
Fitor”, fent també inevitable la renúncia del dret d’ús de la finca i per tant del conveni
de cessió de l’immoble;
El Consell Plenari del Consorci de les Gavarres acorda per unanimitat:
Primer. Renunciar amb efectes del proper dia 30 d’abril de 2013, al dret d’ús de la
finca coneguda com “La Rectoria de Fitor” i per tant renunciar també al conveni de
cessió, formalitzat en data 15 de febrer de 2010 entre la Generalitat de Catalunya i el
Consorci per a la Protecció i la Gestió de l’Espai d’Interès Natural de les Gavarres.
Segon. Facultar al president i al gerent del Consorci, per a la realització de les
gestions necessàries pel lliurament de la finca coneguda com “La Rectoria de Fitor” a
la Generalitat de Catalunya.
Tercer. Notificar aquest acord a la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de
Catalunya i al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Ambient de la Generalitat de Catalunya.
6.- ASSUMPTES URGENTS
S’acorda per unanimitat tractar el següent assumpte no inclòs inicialment a l’ordre del
dia:
A) PREUS PÚBLICS PER PRESTACIÓ DE SERVEIS TÈCNICS
Atès que per tal de millorar l’autofinançament del Consorci s’ha vist la possibilitat de
realitzar per part del personal de la plantilla treballs tècnics per altres administracions i
empreses privades, cal establir els preus públics corresponents, d’acord amb el que
estableixen els articles 41 i següents del RDL 2/2004, que aprova el text refós de la

Llei reguladora de les hisendes locals. Atesa la competència atorgada pel ple al
president en l’article 9 de la vigent ordenança general de preus públics.
Vist l’informe d’intervenció,
El Consell Plenari acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar els següents preus públics pels serveis realitzats a tercers per part
del personal de la plantilla del Consorci:
a) Tècnic nivell A1: 48€/hora.
b) Tècnic nivell A2: 36€/hora.
c) Tècnic o administratiu nivell C: 24€/hora
d) Altra personal administratiu o subaltern: 20€/hora
El còmput de temps, si l’encàrrec implica la sortida del lloc de treball, serà des del
moment de la sortida fins a l’arribada.
Als preus anteriors si afegirà l’IVA corresponent.
La gestió es regirà per les especificacions de l’Ordenança General vigent.
Segon.- Fer públics aquests preus disposant la seva publicació en el butlletí oficial de
la província i tauler d’anuncis de la Corporació, als efectes legals oportuns.
B) INFORMES
Dins d’aquest capítol, el gerent del Consorci, senyor Armet informa dels següents
temes:
- Lliurament de certificats forestals Stewarship Council (FSC)
- Fase de la redacció del Pla Especial de les Gavarres
- Col·laboració amb el grup EXIT per la cerca de mecenatge
- Col·laboració amb l’Ajuntament de Palamós per un programa de visites guiades
a les Gavarres.
- Estat d’abonament de les Quotes dels membres del Consorci i pagaments
pendents.
- Col·laboració amb el projecte isaVel
7.- PRECS I PREGUNTES
No s’efectua cap.

Quan són les 19.40 de la tarda, el president aixeca la sessió, de la qual cosa com a
secretari en dono fe.

