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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 19:105 hores del dia 30 d’octubre de 2013. Excusen la
seva assistència els senyors Calm i Serrat.

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Llegida l’acta de la sessió del dia 18 d’abril de 2013, s’aprova per unanimitat amb la
redacció donada per la secretaria.
2.- CONVALIDACIÓ DELS ACORDS D’APROVACIÓ DELS COMPTES GENERALS
2010, 2011 I 2012
Intervé l’interventor del Consorci, senyor Jordi, explicant les propostes, i justificant les
causes que han motivat a que avui s’hagin d’aprovar els comptes generals d’anys
anteriors.
Seguidament es sotmeten a votació les següents propostes:
a) COMPTE GENERAL ANY 2010
Atès que degut al procés electoral no es va poder tramitar en forma el Compte General
del 2010, mancant el tràmit d’informació pública que estableixen els articles 208 i
següents del RDL 2/2004, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals.
Atès que per decret de 26 de gener de 2011 es va aprovar la liquidació del Pressupost
de l’exercici 2010 que és com segueix:
A) LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
DRETS
RECONEGUTS
NETS

OBLIGACIONS
RECONEGUDES
NETES

a. Operacions corrents
b. Altres operacions no financeres
1. Total operacions no financeres (a+b)
2. Actius financers
3. Passius financers

415.068,52
169.844,06
584.912,58
0,00
0,00

376.590,46
241.909,91
618,500,37
0,00
0,00

38.478,06
-72.065,85
-33.587,79
0,00
0,00

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI

584.912,58

618.500,37

-33.587,79

CONCEPTES

4. D.finançades amb romanent tresoreria
5. Desviacions negatives de finançament
6. Desviacions positives de finançament
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

AJUSTAMENTS

229.331,07
50.000,00
244.388,23

RESULTAT
PRESSUPOSTARI

34.942,84
4.369,83

B) CÀLCUL DELS ROMANENTS DE TRESORERIA
IMPORTS
EXERCICI ACTUAL
1. (+) Fons líquids a la tresoreria a fi d’exercici

IMPORTS
EXERCICI ANTERIOR

101.919,80

179.627,62

2. (+) Deutors pendents cobrament a fi d’exercici
(+) del pressupost corrent
(+) de pressupostos tancats
(+) d’operacions no pressupostàries

129.188,12
48.989,76
1.090,52

172.277,00
4.703,20
520,54

(-) Ingressos pendents d’aplicació definitiva

-22.199,66

-18.464,02

3 (-) Creditors pendents de pagament a fi d’exercici
(+) del pressupost corrent
(+) de pressupostos tancats
(+) d’operacions no pressupostàries
(-) pagaments realitzats pend. d’aplicació definitiva

-40.959,63
-3.080,75
-17.764,93
0,00

157.068,74

159.036,72

-61.805,31

I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)
II. Saldo de dubtós cobrament
III. Excés de finançament afectat
IV. Romanent de tresoreria per a desp. generals (I-II-III)

-106.174,56
-79.457,03
-5.485,62
-21.231,91
0,00

197.183,23
0,00
194.388,23
2.795,00

232.489,78
0,00
229.331,07
3.158,71

El Consell Plenari del Consorci de les Gavarres ACORDA per unanimitat:
Primer. Aprovar provisionalment el Compte General del 2010, amb la Memòria i
annexes que conté.
Segon. Sotmetre el Compte General al tràmit d’informació pública en la forma que
determina l’article 212 de l’esmentat RDL 2/2004
Tercer. Informar que en el supòsit de que en el tràmit anterior no es produeixi cap
mena de suggeriment ni reclamació, aquesta aprovació esdevindrà definitiva.
Quart. Trametre certificació d’aquest acord a la Sindicatura de Comptes, en
compliment de l’article 212.5 del repetit RD 2/2004.

b) COMPTE GENERAL ANY 2011
Atès que l’expedient del Compte General del 2011 ha superat el tràmit d’informació
pública, segons edictes publicats en el Butlletí oficial de la província num. 140 del
passat 19 de juliol de 2012 i tauler d’anuncis, sense que s’hagin produït suggeriments ni
reclamacions de cap mena.
Atès que posat novament l’expedient a la consideració del ple, es ratifica en el seu
contingut que és com segueix:

A) LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

CONCEPTES

DRETS
RECONEGUT
S NETS

OBLIGACIONS
RECONEGUDES
NETES

AJUSTAMENTS

RESULTAT
PRESSUPOSTARI

a. Operacions corrents
b. Altres operacions no financeres
1. Total operacions no financeres (a+b)
2. Actius financers
3. Passius financers

454.020,41
166.285,57
620.306,08
0,00
0,00

466.099,93
117.601,89
583.701,82
0,00
0,00

-12.079,52
48.683,78
36.604,26
0,00
0,00

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI

620.306,08

583.701,82

36.604,26

4. D.finançades amb romanent tresoreria
5. Desviacions negatives de finançament
6. Desviacions positives de finançament

194.388,23
96.626,40
323.249,06

-32.234,43

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

4.369,83

B) CÀLCUL DELS ROMANENTS DE TRESORERIA
IMPORTS
EXERCICI ACTUAL
1. (+) Fons líquids a la tresoreria a fi d’exercici
2. (+) Deutors pendents cobrament a fi d’exercici
(+) del pressupost corrent
(+) de pressupostos tancats

IMPORTS
EXERCICI ANTERIOR

37.937,44

101.919,80

339.238,19
310.098,10
51.914,62

157.068,74
129.188,12
48.989,76

(+) d’operacions no pressupostàries
(-) Ingressos pendents d’aplicació definitiva
3 (-) Creditors pendents de pagament a fi d’exercici
(+) del pressupost corrent
(+) de pressupostos tancats
(+) d’operacions no pressupostàries
(-) pagaments realitzats pend. d’aplicació definitiva

50,54
1.090,52
-22.199,66

-22.825,07
-143.754,44
-119.377,85
-4.000,00
-21.000,81
624,22

I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)
II. Saldo de dubtós cobrament
III. Excés de finançament afectat
IV. Romanent de tresoreria per a desp. generals (I-II-III)

-61.805,31
-40.959,63
-3.080,75
-17.764,93
0,00

233.421,19
-6.331,56
226.623,06
466,57

197.183,23
-0,00
194.388,23
2.795,00

El Consell Plenari del Consorci de les Gavarres ACORDA per unanimitat:
Primer. Aprovar el Compte General del 2011, amb la Memòria i annexes que conté.
Segon. Trametre certificació d’aquest acord a la Sindicatura de Comptes, als efectes
legals pertinents.

C) COMPTE GENERAL ANY 2012
Atès que l’expedient del Compte General del 2012 ha superat el tràmit d’informació
pública, segons edictes publicats en el Butlletí oficial de la província num. 124 del
passat 17 de juliol de 2013 i tauler d’anuncis, sense que s’hagin produït suggeriments ni
reclamacions de cap mena.
Atès que posat novament l’expedient a la consideració del ple, es ratifica en el seu
contingut que és com segueix:
A) LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
DRETS
RECONEGUTS
NETS

OBLIGACIONS
RECONEGUDES
NETES

a. Operacions corrents
b. Altres operacions no financeres
1. Total operacions no financeres (a+b)
2. Actius financers
3. Passius financers

302.992,35
64.305,00
367.297,35
0,00
0,00

262.091,14
212.013,68
474.104,82
0,00
0,00

40.901,21
-147.708,68
-106.807,47
0,00
0,00

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI

367.297,35

474.104,82

-106.807,47

CONCEPTES

4. D.finançades amb romanent tresoreria
5. Desviacions negatives de finançament
6. Desviacions positives de finançament

AJUSTAMENTS

226.622,66
0,00
61.874,50

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

RESULTAT
PRESSUPOSTARI

164.748,16
57.940,69

B) CÀLCUL DELS ROMANENTS DE TRESORERIA
IMPORTS
EXERCICI ACTUAL
1. (+) Fons líquids a la tresoreria a fi d’exercici

IMPORTS
EXERCICI ANTERIOR

104.516,77

37.937,44

2. (+) Deutors pendents cobrament a fi d’exercici
(+) del pressupost corrent
(+) de pressupostos tancats
(+) d’operacions no pressupostàries

229.917,49
93.431,18
3.224,34

310.098,10
51.914,62
50,54

(-) Ingressos pendents d’aplicació definitiva

-48.617,07

-22.825,07

3 (-) Creditors pendents de pagament a fi d’exercici
(+) del pressupost corrent
(+) de pressupostos tancats
(+) d’operacions no pressupostàries
(-) pagaments realitzats pend. d’aplicació definitiva

277.955,94

339.238,19

-262.190,55
-194.365,07
-54.200,50
-13.624,98
0,00

I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)
II. Saldo de dubtós cobrament
III. Excés de finançament afectat
IV. Romanent de tresoreria per a desp. generals (I-II-III)

-143.754,44
-119.377,85
-4.000,00
-21.000,81
624,22

120.282,16
-52.262,72
61.874,50
6.144,94

233.421,19
-6.331,56
226.623,06
466,57

El Consell Plenari del Consorci de les Gavarres ACORDA per unanimitat:
Primer. Aprovar el Compte General del 2012, amb la Memòria i annexes que conté.
Segon. Trametre certificació d’aquest acord a la Sindicatura de Comptes, als efectes
legals pertinents.
3. INFORMES DE PRESIDÈNCIA
Dins del capítol d’informes de presidència, el gerent, senyor Armet comenta els
següents temes:
•

Concessió d’un ajut del Dipsalut per a la realització d’un estudi sobre les fonts a
les Gavarres (16.770,60 €).

•

Concessió d’un ajut de la Diputació de Girona de fora de concurrència pública
de 4.000 € per al finançament de maquinari divers de TI.

•

Concessió d’un ajut de la Diputació de Girona de fora de concurrència pública
de 8.000 € per al cofinançament de l’obra del Pont de Madremanya.

•

Informació sobre la contractació del projecte de prevenció d’incendis a les
Gavarres - Diputació de Girona i La Caixa (39.963,08 €).

•

Renovem la relació amb la Fundació Catalunya la Pedrera per a la gestió de
Can Puig de Fitor (7.000 €)

•

El DAAM ha concedit un ajut a l’Incasòl per a les neteges de les nevades del
2010 a Can Vilallonga (144.391 €).

•

Tancament del document tècnic del Pla Especial al 2013
•

•

•

Traspàs al DAAM per a adaptar i tramitar el document

Seguiment ambiental projecte Endesa
•

Tram executat: Quart, CMS. El Consorci ha facturat de 3.049,20 €

•

Tram per executar: Quart, CMS, Forallac i Torrent

•

Eccociwine / Fundació Elsa Peretti Foundation
•

S’està gestionant una possible donació anual de la Fundació al
Consorci per a temes de prevenció d’incendis a l’entorn de SMV

•

El Consorci ha fet una proposta de gestió de la finca i de
comunicació de la bodega

Els Premis Gavarres 2013 es faran el proper dia 30/11/2013 al Museu del Suro
de Palafrugell

•

Activitats educatives.
•

Dades de participació :
•

2012-2013: 751 alumnes

•

2013-2014 (2 mesos): 1135 alumnes

•

Activitats familiars 2013. 491 inscripcions al 2013

•

Patrimoni megalític del Consorci de les Gavarres i la UAB:

•

•

2012. I Fase d’excavació al Dolmen la Taula dels Tres Pagesos (Forallac).
Sub: 4.900 €

•

2012 Disseny e-ruta del patrimoni megalític. Sub: 4.200 €

•

2013. II Fase de l’excavació al Dolmen la Taula dels Tres Pagesos
(Forallac). A dia d’avui s’està redactant el projecte de
restauració/museïtzació. Sub: 14.700 €

Presentació del projecte LIFE+ Environment Policy and Governance:
SISCORK-LIFE
•

Beneficiaris: ICSURO (Coord.), Consorci Gavarres, Inèdit i DGMN

•

Pressupost: 844.523 € (200.680 € corresponen al Consorci)
•

•

Objectius: aplicar un nou model de governança d’espais naturals

Exposa els resultats del projecte de col·laboració entre Natura Local i el
Consorci de les Gavarres
•

Encàrrecs confirmats pel 2013: Cassà de la Selva i Quart

•

Encàrrecs confirmats pel 2014: Palamós, Llagostera, La Bisbal,
Celrà , CMS

•

Encàrrecs per confirmar: Calonge, Girona, Platja d’Aro, Sta.
Cristina, Mont-ras, Vall-Llobrega, Torrent, Juià, SMV, Madremanya,
Forallac

•

Municipis que no estan interessats: Llambilles y Palafrugell que no
està interessat pel 2014 però hi podria estar al 2015.

4. ASSUMPTES URGENTS
S’acorda tractar el següent assumpte no inclòs inicialment a l’ordre del dia.

A) PROJECTE “RE-IN NOVEM LA ZIE DE LES GAVARRES
El gerent explica els antecedents d’aquest expedient així com la proposta d’acord que
seguidament es sotmet a votació.
Atès que el projecte denominat “RE-IN-novem la ZIE de les Gavarres (Zona d´Interès
Etnològic)“ redactat pels serveis tècnics del Consorci de les Gavarres, es va presentar
a la convocatòria dels ajuts d’obra social previstos en el Conveni signat el 2013 entre
el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i La Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona;
Atès que en data 6 d’agost de 2013 ,es va comunicar a aquest Consorci l’atorgament
de l’ajut o subvenció per un import de 16.000 € per a l’execució de l’esmentat projecte.
El Consell Plenari del Consorci de les Gavarres acorda per unanimitat:
Primer. Aprovar el projecte denominat “RE-IN-novem la ZIE de les Gavarres (Zona
d´Interès Etnològic)“ redactat pels serveis tècnics del Consorci de les Gavarres.
Segon. Acceptar l’ajut o subvenció per un import de 16.000 €, atorgat mitjançant la
inclusió del projecte denominat “RE-IN-novem la ZIE de les Gavarres (Zona d´Interès
Etnològic)“ en el Conveni signat el 2013 entre el Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya i La Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona.

5.- PRECS I PREGUNTES
Intervé el Director dels SSTT del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural, senyor Vicenç Estanyol, informant que el Director General
l’hi ha confirmat que de cares a l’any 2014 es mantindrà el mateix import de l’aportació
del Departament al Consorci que el 2013.
El senyor Estanyol pregunta com està el tema de la renúncia de Fitor. Contesta el
gerent, senyor Armet dient que ja es va formalitzar el retorn de l’equipament de Fitor al
departament. I que en quant a les negociacions entre el Departament i l’Ajuntament de
Forallac, per tal de fer-se aquest càrrec de l’equipament, sembla que encara no han
donat resultats positius.
Novament intervé el senyor Estanyol manifestant que respecte a la tramitació del Pla
Especial de les Gavarres, considera que seria convenient que l’esborrany del Pla
Especial abans de la seva aprovació inicial i exposició al públic, s’enviés a tots els
ajuntaments, per tal de que aquests pugessin dir la seva a la proposta, i en tot cas
poder ja incloure determinades esmenes abans de l’aprovació inicial. A continuació
intervenen diversos membres del Consell Plenari deliberant sobre la proposta de
remissió de l’esborrany del Pla Especial als ajuntaments abans de la seva aprovació
inicial. Es valora positivament aquesta proposta de remissió prèvia als ajuntaments de
l’esborrany del Pla especial, fins i tot si és possible en format digital.
Quan són les 20:05 h. de la tarda, el president aixeca la sessió, de la qual cosa com a
secretari en dono fe.

