ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA DEL CONSORCI
DE LES GAVARRES DEL DIA 30 D’OCTUBRE DE 2013

Identificació de la reunió
Data: 30 d’octubre de 2013
Lloc: Sala de reunions de can Geronès, a Monells
Hora Inici: 18:10
Hora acabament: 19:00
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
Erik Solés Brull, vocal
Oriol Armet Unzeta, gerent
Secundino Fernández Suárez, secretari
Josep M. Jordi Borrell, interventor
Excusen la seva absència els senyors Miquel calm i Carles Serrat.
1.- ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. APROVACIÓ.
Oberta la sessió i llegida l’acta de la sessió del dia 18 de desembre de 2012, s’aprova
per unanimitat amb la redacció donada per secretaria.

2.- DECRETS DE PRESIDÈNCIA. RATIFICACIÓ
El gerent, senyor Armet explica els decrets que es sotmeten a ratificació.
A continuació, la Comissió Executiva per unanimitat ratifica els següents Decrets que es
detallen seguidament:
Decret 13/2013, de 23/04/2013: Sol·licitud a la Diputació de Girona d’un ajut fora de
concurrència pública de 4.000€, per al finançament de maquinari divers de protecció de
la xarxa per substituir el que ha quedat obsolet, consistent en un SAI (Sistema
d’alimentació ininterrompuda) i un ordinador.
Decret 15/2013, de 8/05/2013: Sol·licitud a la Diputació de Girona d’un ajut fora de
concurrència pública de 8.000€, per al cofinançament de l’actuació “adequació

d’elements patrimonials a l’entorn de la xarxa de senders de les Gavarres: El Pont Gran
de la Font Picant de Madremanya”.
Decret 16/2013, de 15/05/2013: Renuncia a l’execució del camp de treball, anomenat
“Camp de Treball a les Gavarres” de 24 places per dur a terme l’estiu 2013 i sol·licitud
per poder traspassar la gestió del camp de treball als Minyons Escoltes i Guies de
Catalunya.
Decret 17/2013 de 15/05/2013: Concessió de pròrroga fins el dia 1 de maig de 2014 del
contracte administratiu formalitzat entre el 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 21/2013 de 20/06/2013: Aprovació relació de les assistències del President, entre el
1 de gener i el 20 de juny 2013.
Decret 22/2013 de 21/06/2013: Aprovació del projecte dins de la convocatòria LIFE + 2013
anomenat “Model de governança sostenible i innovador per a maximitzar els serveis
ambientals dels boscos d’alzina surera” (Sustainable, innovative and self-governed
model management to maximize ecosystem service in cork oak woodlands); i aprovació
de l’import de 200.680 € corresponent a la part del pressupost del Consorci de les
Gavarres dels quals 100.340 € seran finançats per la Unió Europea i sol·licitud a l’ICS que
demani l’ajut del LIFE+ 2013 com a coordinador del projecte.
Decret 23/2013 de 25/06/2013: Aprovació del projecte anomenat “Actuació de Prevenció
d’incendis forestals de les Gavarres (2013-2014)”, redactat pel biòleg Enric Bisbe
Company, que té un pressupost de 39.963,08 € i sol·licitud a la Diputació de Girona
(Departament de Medi Ambient i Territori) una subvenció exclosa de concurrència
pública per import de 39.963,08€ (IVA inclòs).
Decret 24/2013 de 27/06/2013: Assumpció del compromís d’execució del Projecte
“Actuació de prevenció d’incendis forestals a les Gavarres (2013-14), amb un
pressupost de 39.963,08€, IVA inclòs, seguint les prescripcions tècniques de la memòria i
la priorització de les actuacions de manteniment que es derivin del projecte en els propers
10 anys.
Decret 26/2013 de 4/07/2013: Aprovació de la nova aportació del DARP i modificació al
Pressupost del Consorci de l’any 2013.
Decret 28/2013 de 16/09/2013: Assumpció del compromís d’execució del Projecte
“Actuació de prevenció d’incendis forestals a les Gavarres (2013-14), amb un
pressupost de 39.963,08€, IVA inclòs, seguint les prescripcions tècniques de la memòria i
compromís de realització de les actuacions de manteniment que es derivin del projecte en
els propers 10 anys.
Decret 29/2013 de 18/09/2013: Inici expedient contractació pel procediment negociat
sense publicitat del contracte de serveis dels treballs de control i eradicació de l’ailant a
l’ENP de les Gavarres, aprovació del plec de condicions economico-administratives i

facultatives que hauran de regir la contractació, així com aprovació de la despesa
afectada per aquesta contractació.
Decret 32/2013 de 14/10/2013: Renuncia a la subvenció atorgada pel DARP per a
l’execució de l’actuació de Control i Eradicació d’ailants a l’ENP de les Gavarres i
renuncia a la celebració del contracte dels serveis de Control i Eradicació d’ailants a
l’ENP de les Gavarres.
Decret 34/2013 de 21/10/2013: Aprovació annex al conveni marc de col·laboració entre
la Fundació Catalunya-La Pedrera i el Consorci de les Gavarres del 20 de juny del 2006,
per establir el pla de treball 2013 per a la finca “Espai Natura Can Puig de Fitor”.
Decret 35/2013 de 21/10/2013: Aprovació conveni de col·laboració entre la Universitat
Autònoma de Barcelona i el Consorci de les Gavarres per a la recerca d’informació
sobre els testimonis de la presencia humana al massís de les Gavarres durant la
prehistòria i la seva difusió mitjançant les noves tecnologies
Decret 36/2013 de 21/10/2013: Aprovació conveni marc de col·laboració entre la
Universitat de Girona i el Consorci de les Gavarres per a la realització de pràctiques
acadèmiques externes

3. GESTIÓ DEL PRESSUPOST 2013 I PREVISSIÓ PEL PRESSUPOST 2014.
INFORMACIÓ
Intervé el gerent del Consorci, senyor Armet explicant el desenvolupament del pressupost
de l’any 2013 i detallant les partides que han tingut més variació o que estan encara
pendents d’execució, tant pel que fa al capítol d’ingressos com de despeses. Explica el
grau de compliment o d’execució del pressupost i comenta l’aspecte positiu d’haver-se
generat ingressos per treballs o serveis a Endesa o a l’Ajuntament de Palamós.
4. Compte General 2010, 2011 i 2012. Aprovació
S’acorda que aquest tema es debati i voti al Consell Plenari del Consorci que
seguidament es celebrarà.
5. PRESENTACIÓ DEL PROJECTE LIFE SOBRE UN NOU MODEL DE GESTIÓ
D’ESPAIS NATURALS. RATIFICACIÓ
S’acorda que aquest tema s’informi i es debati al Consell Plenari del Consorci que
seguidament es celebrarà.
6. COL·LABORACIONS AMB DIFERENTS PROJECTES (NATURA LOCAL, CARBÓ
DE LES GAVARRES ETC.)
S’acorda que aquest tema s’informi i es debati al Consell Plenari del Consorci que
seguidament es celebrarà.

7. CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DEL PROJECTE DE PREVENCIÓ D’INCENDIS
A LES GAVARRES- DIPUTACIÓ DE GIRONA I LA CAIXA
El gerent, senyor Armet informa de que de moment no es pot iniciar l’expedient de
contractació d’aquests serveis, ja que falta el vistiplau de la diputació a la documentació
administrativa complementària que recentment s’ha tramès. Quan es disposi del
vistiplau es començarà l’expedient de contractació.
8. CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DEL PROJECTE D’ERADICACIÓ D’AILANTS
DINS DE L’EIN GAVARRES.
El gerent, senyor Armet explica les raons que ha determinat la renúncia a la subvenció
atorgada pel DARPAMN pel desenvolupament del projecte d’eradicació d’ailants dins de
l’EIN Gavarres, així com el desistiment a l’expedient de contractació d’aquest servei
iniciat al passat mes de setembre.
9. ASSUMPTES URGENTS
No n’hi ha cap.
10 PRECS I PREGUNTES
El senyor Bonet, pregunta si la subvenció de Catalunya Caixa perilla.
Contesta el gerent, senyor Armet dient que no, que l’antiga Obra Social de Catalunya
Caixa ha estat substituïda per la fundació Catalunya- La Pedrera
El senyor Bonet, pregunta si és assumible pel Consorci els cost de la vigilància i
manteniment de Can Villalonga, vist el que ha passat a Fitor.
Contesta el gerent, senyor Armet, dient que el cost de vigilància i de manteniment bàsic
de Can Vilallonga avui per avui és assumible i es menor que el de Fitor.

Quan són les 19:00 hores del vespre, el president aixeca la sessió, de la qual cosa com
a secretari en dono fe.

