ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA DEL CONSORCI
DE LES GAVARRES DEL DIA 4 DE JULIOL DE 2012

Identificació de la reunió

Data: 4 de juliol de 2012
Lloc: Sala de reunions de can Geronès, a Monells
Hora Inici: 18:35
Hora acabament: 20:15
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
Lluis de Manuel-Rimbau Muñoz vocal
Oriol Armet Unzeta, gerent
Secundino Fernández Suárez, secretari
Josep M. Jordi Borrell, interventor
Excusen la seva assistència el Sr. Carles Bonet i el Sr. Erik Solés.

1.- ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. APROVACIÓ.
Oberta la sessió i llegida l’acta de la sessió del dia 24 d’abril de 2012, s’aprova per
unanimitat amb la redacció donada per secretaria.
2.- COMPTE GENERAL. APROVACIÓ
Atès que en la Disposició Transitòria Primera dels Estatuts del Consorci, s’estableix que,
per tot allò no previst, s’aplicarà el que disposen les Lleis de Règim Local.
Atès que la gestió econòmica del Consorci de l’any 2011, de conformitat amb l’article 15
dels seus Estatuts, ha estat aprovada per la Comissió Executiva i informada al Ple. No
obstant, podria ser pertinent el tràmit d’informació pública i la posterior tramesa a la
Sindicatura de Comptes, en analogia amb els comptes municipals.

La Comissió Executiva del Consorci de les Gavarres acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar el Compte General 2011.
Segon.- Sotmetre a informació pública pel termini de quinze dies els comptes de l’any
2011, als efectes de suggeriments i reclamacions, i en cas de no produir-se’n, donar per
acomplert aquest tràmit i remetre un exemplar de l’expedient a la Sindicatura de
Comptes, als efectes legals oportuns.
3.- DECRETS DE PRESIDÈNCIA. RATIFICACIÓ
La Comissió Executiva acorda per unanimitat ratificar els següents Decrets que es
detallen seguidament:
Decret 16/2012, de 10/05/2012: Aprovació l’ actuació i sol·licitud al Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya una subvenció de 1.216,88 € per el finançament de
la intervenció arqueològica preventiva a l'Esglèsia-Rectoria de Santa Coloma de Fitor
(Forallac)
Decret 17/2012, de 10/05/2012: Aprovació l’ actuació i sol·licitud al Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya una subvenció de 3.533,80 € per el finançament de la
intervenció arqueològica preventiva a la Serra d’en Cals (Forallac).
Decret 18/2012, de 10/05/2012: Aprovació projecte i sol·licitud a l’Agència de Residus del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya d’una subvenció de
16.243,29€ per a la realització de l’actuació d’arranjament del camí de can Vilallonga amb
àrid reciclat.
Decret 22/2012 de 10/05/2012: Aprovació de les noves bases i disposar la convocatòria
dels Premis Les Gavarres 2012, consistents en el Premi Joan Xirgo XXII edició, Premi
Cirera d’Arboç XVI edició i Premi Assumpta Fabré III edició.
Decret 23/2012 de 30/05/2012: Aprovació definitiva del projecte d’adequació d’elements
patrimonials a l’entorn de la xarxa de senders de les Gavarres: El Pont Gran de la Font
Picant de Madremanya amb un pressupost de 58.282,49 €
Decret 24/2012 de 31/05/2012 .Acceptació ajudes del PUOSC i la normativa aprovada
pel seu desenvolupament en referència a l’actuació PG 2011/325 titulada Adequació
d’elements patrimonials a l’entorn de la xarxa de senders de les Gavarres: pont gran de
la font picant de Madremanya
També es dona coneixement d’uns convenis de pràctiques formalitzats amb
l’Ajuntament de La Bisbal i el SOC i amb l’Escola Capacitació agrària d’Amposta.

4.- PARTICIPACIÓ EN EL PROJECTE D’EMPRENEDORIA SOCIAL 2012 DEL
DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ. INFORMACIÓ.
Intervé el Gerent Sr. Armet explicant el projecte d’emprenedoria social de l’any 2012 del
Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.
Comenta les característiques del projecte i el grau d’implicació en el mateix per part del
Consorci de les Gavarres.
5.- PROCÉS DE CONTRACTACIÓ D’UN SERVEI DE VIGILÀNCIA I MANTENIMENT
DE CAN VILALLONGA. APROVACIÓ
Atès que per Decret de Presidència del Consorci de les Gavarres núm. 25, de data 28
de juny es va disposar:
Primer. Iniciar expedient per la contractació pel procediment negociat sense publicitat
del servei de vigilància i manteniment a la finca de can Vilallonga.
Segon. Aprovar el plec de condicions economico-administratives i facultatives que
hauran de regir la contractació pel procediment negociat sense publicitat del servei de
vigilància i manteniment a la finca de can Vilallonga.
Tercer. Aprovar la despesa afectada per aquesta contractació.
Quart. Disposar que se sol·licitin un mínim de tres ofertes a empreses o persones
físiques capacitades per la prestació d’aquest servei.
La Comissió Executiva del Consorci de les Gavarres acorda per unanimitat.
Ratificar el Decret de Presidència número 25 de data 28 de juny de 2012.
6.- PRESENTACIÓ DEL PROJECTE PER A LA PRESERVACIÓ I MILLORA DELS
VALORS DE L’ENP DE LES GAVARRES (2012) – PROJECTE DE RESTAURACIÓ
FORESTALS DE PLANTACIONS D’EUCALIPTUS, DINS LA LÍNIA D’AJUTS DE LA
DIPUTACIÓ DE GIRONA I LA CAIXA. APROVACIÓ.
Intervenen el vice-president Sr. Calm i el gerent Sr. Armet explicant el projecte de
preservació i millora dels valors de l’espai d’interès natural de les Gavarres, 2012 –
Projecte de restauració forestal de Plantacions d’Eucaliptus.
A continuació es sotmet a votació la proposta:
Atès el projecte de preservació i millora dels valors de l’espai d’interès natural de les
Gavarres, 2012 – Projecte de restauració forestal de Plantacions d’Eucaliptus, redactat
pel biòleg Enric Bisbe Company.
La Comissió Executiva del Consorci de les Gavarres acorda per unanimitat.

Primer.- Aprovar el projecte de preservació i millora dels valors de l’espai d’interès
natural de les Gavarres, 2012 – Projecte de restauració forestal de Plantacions
d’Eucaliptus, redactat pel biòleg Enric Bisbe Company.
Segon.- Sol·licitar al Departament de Medi Ambient i Territori de la Diputació de Girona
un import de 39.972,78€ (IVA inclòs), per al finançament del projecte de preservació i
millora dels valors de l’espai d’interès natural de les Gavarres, 2012 – Projecte de
restauració forestal de Plantacions d’Eucaliptus.
Tercer.- Disposar la publicació del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província
per donar coneixement d’aquest projecte.
7.- ACCEPTACIÓ DE L’ENCÀRREC DE SERVEIS WWF AL CONSORCI DE LES
GAVARRES PER LA CERTIFICACIÓ FSC. APROVACIÓ.
Intervé el gerent Sr. Armet explicant les característiques de l’encàrrec de serveis per
part de WWF.
A continuació es sotmet a votació la proposta:
Primer.- Atesa la proposta d’addenda al conveni de col·laboració entre el Consorci de
les Gavarres i la Asociación para la defensa de la naturaleza WWF/Adena pel
desenvolupament del projecte de certificació FSC de la gestió forestal de les suredes.
La Comissió Executiva del Consorci de les Gavarres acorda per unanimitat.
Primer.- Aprovar la proposta d’addenda al conveni de col·laboració entre el Consorci de
les Gavarres i la Asociación para la defensa de la naturaleza WWF/Adena pel
desenvolupament del projecte de certificació FSC de la gestió forestal de les suredes.
Segon.- Facultar al President per la signatura de l’esmentada addenda.
8.- PRESENTACIÓ DEL PROJECTE INDIKA A LES GAVARRES I PLANTEJAMENT
D’UN NOU SISTEMA DE FUNCIONAMENT DE L’ÀREA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL
DEL CONSORCI.
Intervé el gerent Sr. Armet explicant el projecte Indika a les Gavarres així com el
sistema de funcionament i finançament de l’àrea d’educació ambiental del Consorci de
les Gavarres.
Informa també que s’ha demana a la Diputació de Girona una subvenció per poder dur a
terme el projecte educatiu de l’any 2012. Comenta que encara que no disposin
oficialment de la confirmació, sembla que la Diputació de Girona atorgarà la subvenció
demanada.

9.- CAMPANYA DE VIGILÀNCIA D’INCENDIS 2012. INFORMACIÓ.
Intervé el vice-president Sr. Calm dient que el passat dia 16 de juny la Diputació de
Girona i la Federació d’Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) varen presentar la
campanya d’estiu de prevenció d’incendis forestals, que comprèn el període des de l’11
de juny al 14 de setembre. Explica els equips humans i els mitjans tècnics que
s’adscriuran a aquesta campanya. El servei està organitzat i dirigit per la Federació en
coordinació amb la Diputació de Girona, els òrgans gestors dels espais naturals, els
ajuntaments locals, el Servei de Prevenció d’Incendis de la Generalitat de Catalunya, el
Cos d’Agents Rurals i els Bombers.
10.- INFORMES DE PRESIDÈNCIA I GERÈNCIA
Intervé el gerent explicant els següents temes:
-

Informa sobre el grau d’execució del projecte de brigada forestal de la Fundació
Drissa, que es desenvolupa amb l’ajut de l’obra social de Caja Madrid.

-

Informa sobre l’avantprojecte del futur centre d’interpretació de can Vilallonga.

-

Informa dels contactes amb l’empresa Endesa per la elaboració del projecte
d’eliminació de flora exòtica a les Gavarres.

-

Informa de la possibilitat d’un futur projecte de desenvolupament turístic
conjuntament amb Caixa de Catalunya i el Consorci Alba Ter.

-

Informa que hi ha 450.000€ de deute en aquest moment amb el Consorci de les
Gavarres, dels quals 325.000€ són del Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural, corresponents als anys 2010, 2011 i 2012.

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

