ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA DEL CONSORCI
DE LES GAVARRES DEL DIA 15 DE JULIOL DE 2014

Identificació de la reunió

Data: 15 de juliol de 2014
Lloc: Sala de reunions de can Geronès, a Monells
Hora Inici: 19:05
Hora acabament: 20:05
Assistents
Josep Perich Pons, President
Miquel Calm Puig, Vice-president primer
Xavier Rangel Martínez, Vice-President segon
Albert Grau Vicente, vocal
Albert Peracaula Boschsacoma, vocal
Carles Bonet Fort, vocal
Ignasi Rodríguez Galindo Subdirector general del Departament d’Agricultura de la
Generalitat de Catalunya
Carles Serrat Tur, vocal
Oriol Armet Unzeta, gerent
Secundino Fernández Suárez, secretari
Josep M. Jordi Borrell, interventor
Assisteix com a convidat, el senyor Martí Pujals de la Diputació de Girona
1.- ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. APROVACIÓ.
Oberta la sessió i llegida l’acta de la sessió del dia 5 de maig de 2014, s’aprova per
unanimitat amb la redacció donada per secretaria.

2. RESULTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2013. INFORMACIÓ
3. COMPTE GENERAL 2013. APROVACIÓ
Intervé el president, senyor Perich informant que aquest dos expedients es retiren de
l’ordre del dia, ja que varen ser tractats a la reunió del passat mes de maig i el que tocaria
ara seria la seva aprovació pel Ple del Consorci i no per la Comissió Executiva. El
problema surt perquè el que estava previst era fer un Consell Plenari i no una executiva,
però no s’ha pogut fer i d’aquí l’errada a l’ordre del dia, que repeteix assumptes ja tractats.

4.
INFORMACIÓ DE L’ESTAT DE TRAMITACIÓ DEL PLA ESPECIAL DE LES
GAVARRES.
El gerent, senyor Armet explica la situació actual de la tramitació del Pla Especial de les
Gavarres, que estructura en els següents apartats:
-

-

-

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural està
homogeneïtzant la normativa per a tots els Plans Especials en tramitació,
actualment son cinc.
Sol·licitud d’informe al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural per a una nova contractació de serveis amb el
romanent de la partida del Pla Especial amb la finalitat d’establir un redactat més
definitiu del Pla Especial d’acord amb les directrius del Departament.
En el nou redactat del pla Especial, s’adaptaria el document al nou encaix
normatiu i s’incorporaran totes aquelles aportacions que varen fer els municipis
durant el darrer procés participatiu i que s’hagin considerat oportunes.

Intervé el senyor Rangel demanant, que abans de que el Departament procedís a la
tramitació i aprovació inicial del Pla Especial, s’informi als ajuntaments afectats dels
canvis i modificacions introduïdes respecte a la proposta original.
El senyor Peracaula considera molt important que abans de que el Pla Especial s’aprovi
inicialment, els ajuntaments més afectats puguin disposar de tota la informació i dels
canvis que s’hagin produït al document final. Amb això s’evitarien problemes i tots
disposaríem de la mateixa informació.
El senyor Rodríguez Galindo manifesta que des del Departament es farà l’esforç de
comunicar i informar als municipis per tal de que el coneixement de la matèria pels
municipis sigui el correcte, malgrat que aquest esforç de comunicació retardi la
tramitació.
El senyor Armet considera que amb motiu del ple del mes de setembre seria bona
ocasió per tal de canalitzar aquests nous contactes amb els ajuntaments per tal
d’intentar consensuar el màxim possible el document final.
El senyor Rodríguez Galindo comenta que la voluntat del Departament és que
l’aprovació inicial dels cinc plans especials actualment en tramitació es pugui fer dins
d’aquest any 2014.
5. MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI DE LES GAVARRES PER A LA
SEVA ADAPTACIÓ A LA LLEI DE RACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT DE
L’ADMINISTARCIÓ LOCAL . INFORMACIÓ
El secretari que subscriu, explica novament l’afectació de la Llei 27/2013, de 27 de
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local sobre el Consorci de
les Gavarres. Fa referència expressa als següents apartats:
- Disposició Addicional vigèsima. Règim jurídic dels Consorcis
- Disposició Transitòria sexta. Règim transitori dels Consorcis

-

Article 104. Bis. Personal Eventual

A continuació informa que s’ha procedit a l’adaptació dels Estatuts rectors del Consorci
a la LRSAL, i que l’administració a la que correspondria adscriure el Consorci és la
Generalitat de Catalunya. En aquest sentit s’ha elaborat una proposta d’acord,
demanant a la generalitat un pronunciament al respecte i que informi sobre la
modificació dels Estatuts. Al mes de setembre caldrà que el Consorci aprovi inicialment
els nous estatuts i posteriorment la resta de les entitats membres caldrà que també
donin la seva conformitat. Abans de final d’any caldrà fer l’aprovació definitiva dels nous
estatuts i de l’adscripció del Consorci a la Generalitat, per la qual cosa hi ha molt poc
marge de temps i és necessari que tothom ajudi per tal de poder complir els terminis.
El senyor Rodríguez Galindo informa del posicionament de la Generalitat, dient que son
coneixedors de que el Consorci de les Gavarres s’ha d’adscriure a la Generalitat i es
compromet a que per part del Departament es pugui tramitar amb la màxima celeritat tot
aquest expedient a fi de poder complir els terminis legals.
El senyor Peracaula demana que s’enviï còpia de la proposta d’Estatuts als municipis a
fi de que puguin dir la seva abans de l’aprovació inicial
El secretari que subscriu, respon que els nous estatuts son una simple adaptació dels
mateixos a la normativa derivada de la LRSAL, i que si fem consultes i hi ha esmenes al
mes de setembre no es podrà aprovar, ja que caldria novament informe al respecte per
part de la Generalitat i per tant començar de nou, amb el risc de no poder disposar dels
nous estatuts convenientment aprovats al mes de desembre. No obstant, la corporació
decidirà el que cregui més oportú.
El senyor Rangel, considera que tal i com s’ha dit, es tracta d’una simple adaptació dels
estatuts a la normativa actualment vigent, sense altres consideracions que no siguin de
caràcter jurídic.
Tot seguit, es sotmet a votació la següent proposta:
Atès que la disposició addicional 20ª de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en la
redacció donada per la disposició final 2ª de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’administració local, estableix que els estatuts de cada
Consorci determinaran l’administració a la qual estarà adscrita, conforme els criteris de
prioritat que es detallen a l’apartat segon de la esmentada disposició addicional.
Atès que conforme les criteris de prioritat dels apartats: d) Disposar d’un major control
sobre l’activitat del consorci degut a una normativa especial i f) Financi en més del
cinquanta per cent o, en el seu defecte en major mesura l’activitat desenvolupada pel
consorci, tenint en compte tant l’aportació del fons patrimonial com el finançament
atorgat cada any, l’administració a la que s’haurà d’adscriure el Consorci de les
Gavarres és la Generalitat de Catalunya.

Atesa la proposta de modificació dels estatuts rectors del Consorci de les Gavarres
redactada per la secretaria de la corporació, que suposa l’adaptació d’aquests a les
determinacions de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat
de l’administració local, així com l’actualització dels mateixos a la resta de la normativa
vigent i a les necessitats pròpies de l’entitat.
La Comissió executiva del Consorci de les Gavarres acorda per unanimitat:
Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya pronunciament sobre l’adscripció del Consorci
de les Gavarres, així com de la corresponent proposta de modificació dels estatuts
rectors del Consorci (articles: 1,3,8,9, 10,11,12,13 i 16), a efectes del seu informe i si cal
la seva aprovació.

6. INFORMES DE PRESIDÈNCIA
El gerent, senyor Armet informa dels següents assumptes o temes:
-

Projecte Natura Local a Les Gavarres, que s’està executant als municipis de
Quart, Llagostera, Cassà de la selva i La Bisbal. I es previst desenvolupar
properament a altres municipisG

-

Projecte d’Ecoturisme amb la Fundació Cork Forest Conservation Alliance i 2
Birds i Stone.

-

Inici de les obres del Pont Gran de Madremanya

-

Aprovació de subvencions pel Departament de Cultura de la generalitat:
.Projecte educatiu d’etnologia dirigit a 500 alumnes: 3.646 €
.Publicació del llibre de la calç: 5.368 €

-

Projectes d’eliminació de canyes i franja a la zona de Valldevià, amb motiu d’un
conveni amb la diputació de Girona.

-

Projecte de prevenció d’incendis forestals en la carretera de Monells a Sant Martí
Vell

-

Possible participació en un projecte LIFE+ de conservació d’hàbits d’interès
comunitari i custòdia del territori (XCT i DTES)

7. ASSUMPTES URGENTS.
S’acorda tractar el següent assumpte, no inclòs inicialment a l’ordre del dia:
a) RATIFICACIÓ DE DECRETS DE PRESIDÈNCIA
La Comissió executiva del Consorci de les Gavarres acorda, per unanimitat, Ratificar els
següents decrets de la presidència del Consorci de les Gavarres:
Decret 16/2014, de 28/05/2014: Contractació amb l’empresa BURGOS GASULL SL de
les obres corresponents a l’actuació inclosa al PUOSC de l’any 2011, núm. 2011/235,
titulada: “Adequació d’elements patrimonials a l’entorn de la xarxa de senders de les
Gavarres. El pont Gran de la font de Madremanya per un import de 49.391,94€ més IVA.
Decret 17/2014, de 28/05/2014: Prorroga fins el dia 1 de maig de 2015 del contracte
administratiu formalitzat entre aquest consorci i el Sr. Miquel Jover Benjumea per a la
prestació del servei de vigilància i manteniment a la finca de can Vilallonga de Cassà de la
Selva.
Decret 18/2014, de 27/06/2014: Aprovació del projecte anomenat “Reposició i
manteniment de senyalització a l’ENP les Gavarres.Fase I”, redactat pels Serveis Tècnics
del Consorci de les Gavarres, amb un pressupost de 17.981,59€ (IVA no inclòs) i
sol·licitud de subvenció al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i
Medi Natural, un ajut per un import de 17.981,59 euros, per al finançament del projecte
anomenat “Reposició i manteniment de senyalització a l’ENP les Gavarres.Fase I”
Decret 19/2014, de 27/06/2014: Aprovació annex conveni can puig de Fitor, pla de
treball 2014.
Decret 20/2014, de 27/06/2014: Aprovació conveni de col·laboració Minyons Escoltes de
Catalunya i Consorci, per a la realització del camp de treball al Mas Antoniet entre els
dies 13 i 27 de juliol de 2014.
8. PRECS I PREGUNTES
No s’efectua cap.

Quan són les 20:15 hores del vespre, el president aixeca la sessió, de la qual cosa com
a secretari en dono fe.

