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 26 DE GENER DE 2011.

ASSISTENTS:
President
Josep Espadalé Reballí
U

Corporació que representa:
CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ

U

U

U

Consellers/regidors delegats:
U
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Sr. Lluís Freixas Vilardell
Sr. Salvi Casas Camps
Sr. David Vila Ligero
Sr. Albert Ros Mercader
Sr. Ponç Feliu Latorre
Sr. Josep Serra Siurana
Sr. Màrius Lledó Salvador
Sr. Albert Peracaula Boschsacoma
Sr. Marc García Garrido

CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS
AJUNTAMENT DE CRUILLES-MONELLS-SADURNI
AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA
AJUNTAMENT DE CALONGE
AJUNTAMENT DE GIRONA
AJUNTAMENT DE LLAMBILLES
AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL
AJUNTAMENT DE MADREMANYA
AJUNTAMENT DE TORRENT

Convidats
Sr. Eloi Madrià Roura
Sr. Melcior Soler Sala
Sr. Jaume Hidalgo Colomé
Gerent
Oriol Armet Unzeta
Secretari
Secundino Fernández Suárez
U

Interventor
Josep M. Jordi Borrell
U

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 26 de gener de 2011.
Hi assisteixen els consellers que s’indiquen al començament de l’acta. Excusa la seva
absència el Sr. Albert Planas de l’Ajuntament de Celrà, el Sr. Àngel Planas de
l’Ajuntament de La Bisbal, el Sr. Joaquim Cufí de l’Ajuntament de Quart, el Sr. Ricard
Herrero del Consell Comarcal del Baix Empordà, la Sra. Pilar Mundet de la Diputació
de Girona i la Sra. Anna Figuerola del Departament de Medi Ambient i Habitatge.
Intervé el President Sr. Josep Espadalé dient que primer de tot i abans de passar als
temes més ordinaris del ple, es tractarà l’assumpte núm. 2 de l’Ordre del dia que fa
referència al procés de redacció del Pla Especial de les Gavarres.

2.- PROCÉS DE REDACCIÓ DEL PLA ESPECIAL GAVARRES. INFORMACIÓ
Intervé novament el president Sr. Espadalé presentant a la Sra. Núria Asensio i al Sr.
Jordi Codina, tècnics de l’empresa Lavola 1981, SL que ha resultat adjudicatària de la
licitació convocada per aquest consorci per a la contractació dels serveis de redacció
del Pla Especial de les Gavarres i que properament començaran els seus treballs.
A continuació prenen la paraula el Sr. Codina i la Sra. Asensio dient que els fa molta
il·lusió aquest encàrrec de redacció del Pla Especial de les Gavarres i en aquest sentit
procediran a explicar breument l’estructura del document i el seu procés d’el·laboració.
En aquest sentit la Sra. Asensio i el Sr. Codina expliquen el document amb els
següents apartats:
1. Definició de Pla especial.
2. Objectius del Pla especial.
3. Continguts del Pla especial.
4. Tramitació del Pla especial.
5. Elaboració del projecte de Pla especial.
6. Pla de participació ciutadana.
A continuació intervé el Sr. Freixas dient que pel que fa al pla de participació ciutadana
i la participació dels Ajuntaments s’ha de tenir molt en compte que aquest any estem
en un any electoral; el 22 de maig hi ha eleccions municipals, per la qual cosa serà
difícil coordinar i consensuar la participació dels Ajuntaments, així com la pròpia
participació ciutadana que s’hagi de desenvolupar.
Continua el Sr. Codina dient que són conscients d’aquesta problemàtica i que durant el
desenvolupament dels treballs de redacció del pla especial intentaran concentrar la
participació dels municipis el mes de juliol ja que el principal interlocutor en aquest pla
han de ser els ajuntaments i tractaran de fer un procés prou obert i mirar de buscar el
màxim consens.
El Sr. Melcior Soler manifesta que no solament els Ajuntaments són interlocutors en
aquest tema, ja que la propietat privada a les Gavarres és majoritària per la qual cosa
en la redacció d’aquest Pla especial s’ha de tenir molt en compte als propietaris privats
tant propietaris forestals com les empreses que hi ha al massís. Nosaltres oferim la
nostra col·laboració però sempre que se’ns tingui en compte.
Contesta el Sr. Codina dient que evidentment han de tenir en compte a la propietat i
que en aquest sentit es constituiran les taules sectorials de participació que calguin.
El Sr. Peracaula reitera la importància del paper dels Ajuntaments en aquest pla,
donada la incidència urbanística que pugui tenir el Pla Especial.
El Sr. Ponç Feliu pregunta quin Departament de la Generalitat tramitarà i portarà el Pla
especial.
Contesta el gerent Sr. Armet dient que encara no estan clares les distribucions de les
competències entre els diferents Departaments.
A continuació es produeix un nou debat sobre el procés participatiu i la dificultat de la
seva articulació, debat en el que intervenen la pràctica totalitat dels membres del
Consorci de les Gavarres assistents a la reunió.

Finalment intervé el President del Consorci de les Gavarres Sr. Espadalé dient que vol
recordar que el propi Consorci de les Gavarres és un foro de participació i que com a
entitat també local es procurarà no deixar al marge a cap ajuntament o entitat en el
procés d’el·laboració d’aquest Pla Especial.
Per últim agraeix a la Sra. Asensio i al Sr. Codina la seva intervenció i participació a la
sessió.

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Llegida l’acta de la sessió del dia 5 de juliol de 2010, s’aprova per unanimitat amb la
redacció donada per la secretaria.

3.- TANCAMENT DEL PROGRAMA D’ACTUACIONS DEL 2010. INFORMACIÓ.
Intervenen el president Sr. Espadalé i el gerent Sr. Armet explicant el tancament del
programa d’actuacions del 2010. En aquest sentit es lliura als assistents una còpia del
llistat d’actuacions i de la seva fase d’execució.

4.- LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’ANY 2010. INFORMACIÓ.

Intervé l’interventor de la corporació Sr. Josep M. Jordi informant que per
Decret de Presidència núm. 2 de data 26 de gener de 2011 es va procedir a
l’aprovació de la liquidació del pressupost d’aquest Consorci de les Gavarres
corresponent a l’exercici 2010. A continuació explica la situació pressupostària i
el càlcul del romanents de tresoreria.
5.- PROGRAMA D’ACTUACIONS PER AL 2011. APROVACIÓ
El president Sr. Espadalé i el gerent Sr. Armet fan un repàs exhaustiu del programa
d’actuacions general del Consorci de les Gavarres per l’any 2011, en aquest sentit es
lliura també una còpia del llistat d’actuacions previstes.
Tot seguit es sotmet a votació la següent proposta:
-Vista la proposta o programa d’actuacions previstes d’executar pel Consorci de les
Gavarres durant l’any 2011.
-Atès que en l’esmentat programa s’inclouen les actuacions programades amb la
Generalitat de Catalunya de caràcter ordinari.
El Consell Plenari del Consorci acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar les actuacions de caràcter general previstes per l’any 2011 i que
tenen un pressupost de 308.736,41 €.
Segon.- Aprovar l’aportació ordinària de la Generalitat de Catalunya pel 2011 per un
import de 258.720€ que es desglossen en els següents capítols:

Capítol I :
Capítol II:
Capítol VI:

145.000€
76.500€
37.220€

6.- PRESSUPOST PER AL 2011 I PLANTILLA DE PERSONAL. APROVACIÓ
Intervé el President Sr. Espadalé i l’Interventor Sr. Jordi explicant les característiques
bàsiques i directrius de la proposta de pressupost per l’any 2011.
Tot seguit es sotmet a votació la proposta de pressupost:
- Vist el projecte de pressupost del Consorci de les Gavarres per a l’any 2011, elaborat
per la gerència i l’àrea d’intervenció d’aquest Consorci.
- Atesa la memòria explicativa de la Presidència del Consorci de les Gavarres i
l’informe emès per l’àrea d’intervenció.
- Atesa la proposta de plantilla orgànica de personal del Consorci de les Gavarres per
a l’any 2011.
El consell plenari del Consorci de les Gavarres acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar provisionalment el projecte de pressupost del Consorci de les
Gavarres per a l’any 2011.
Segon.- Aprovar la plantilla orgànica i la relació de llocs de treball del Consorci per a
l’any 2011.
Tercer.- Disposar la publicació del corresponent anunci d’informació pública del
pressupost.

7.- OPERACIÓ DE TRESORERIA 2011. 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 unanimitat:
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 2011, per tal de poder justificar
les actuacions programades en els terminis legals, amb les següents condicions:
- Import: 120.000 €
- Termini : 31/12/2011
- Interès: indexat a EURIBOR

-

L’interès serà, per a cada trimestre natural, l’EURIBOR a tres mesos més un
diferencial de 2,75 punts.
Comissió d’estudi: 0,50%
Comissió de disponibilitat: 0,20%
Comissió d’obertura: 0,25%
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).

8.- INFORMES DE PRESIDÈNCIA
No n’hi ha.

9.- ASSUMPTES URGENTS
S’acorda per unanimitat tractar els següents assumptes no inclosos inicialment a
l’Ordre del dia:
A) Sol·licitud a la Direcció General d’Administració Local, de pròrroga per a la
contractació de l’actuació núm. 286/2010, inclosa al PUOSC 2010.
Atès que el Consorci de les Gavarres, té inclosa en el Pla únic d’obres i serveis de
Catalunya, any 2010, l’actuació titulada: Redacció del projecte executiu d’adequació de
la masia de Can Vilallonga com a centre d’interpretació i d’educació ambiental de l’EIN
les Gavarres, amb un pressupost de 56.000 € (Actuació núm.: 2010/286-PG) .
Atès que el Consorci de les Gavarres té la disponibilitat de l’ús de la finca “Can
Vilallonga” fins el mes de juliol de 2012, i està actualment negociant amb l’Institut
Català del sòl la formalització d’un nou conveni de cessió d’ús de l’esmentada finca,
pel termini de 25 anys.
El Ple del Consorci de les Gavarres acorda per unanimitat:
Sol·licitar al Director General d’Administració de la Generalitat de Catalunya la
concessió d’una pròrroga de 6 mesos per tal de procedir a la contractació de l’actuació
del PUOSC 2010/286-PG, titulada: Redacció del projecte executiu d’adequació de la
masia de Can Vilallonga com a centre d’interpretació i d’educació ambiental de l’EIN
les Gavarres, amb un pressupost de 56.000 € .

B) Sol·licitud a l’Institut Català del Sòl (INCASOL) de formalització d’un nou
conveni de cessió de la finca de can Vilallonga.
Atès que en data 5 de juliol de 2002, es va formalitzar un conveni entre l’Institut
Català del Sòl (INCASOL) i el Consorci per a la Protecció i la Gestió de l’espai d’Interès
Natural de les Gavarres, per a la cessió d’ús de la finca anomenada “Can Vilallonga”, al
terme municipal de Cassà de la Selva.

Atès que durant la vigència d’aquest conveni, el Consorci de les Gavarres ha
desenvolupat diversos programes d’actuacions vinculades a la finca de “Can
Vilallonga”, tals com la gestió silvipastoral, actuacions de recerca i desenvolupament i
actuacions vinculades als usos socials i pedagògics. Actuacions que han suposat una
inversió per un import aproximat d’uns 450.000 €.
Atès que fins i tot el Consorci de les Gavarres té inclosa en el Pla únic d’obres i serveis
de Catalunya, any 2010, l’actuació titulada: Redacció del projecte executiu d’adequació
de la masia de Can Vilallonga com a centre d’interpretació i d’educació ambiental de
l’EIN les Gavarres, amb un pressupost de 56.000 €, per la qual cosa el Departament de
Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, exigeix d’aquest
Consorci, una major garantia en temps, de la disponibilitat de la finca de Can
Vilallonga.
Atès que el termini de durada de la cessió d’ús de l’esmentada finca, expira el 5 de
juliol de 2012, i que pel Consorci de les Gavarres és del tot imprescindible poder
continuar disposant de l’ús d’aquesta finca, per tal de que “Can Vilallonga” esdevingui
com el principal equipament de l’EIN Gavarres, transformant-lo en un gran centre
d’interpretació, educació i formació sobre les Gavarres.
El Ple del Consorci de les Gavarres acorda per unanimitat:
Primer.- Sol·licitar a l’Institut Català del Sòl (INCASOL) la formalització d’un nou
conveni de cessió d’ús de la finca anomenada “Can Vilallonga” pel termini de 25 anys.
Segon. Facultar el president del Consorci de les Gavarres per a la realització de les
gestions pertinents en l’execució d’aquest acord, així com per a la formalització dels
documents que calguin.

10.- PRECS I PREGUNTES
Intervé el Sr. Peracaula manifestant que vol agrair als Serveis Tècnics del Consorci de
les Gavarres, les tasques que s’han desenvolupat per la recuperació de la Font Picant
de Madremanya.
Quan són les 20:00 hores del vespre, el president aixeca la sessió, de la qual com a
secretari estenc aquesta acta.

