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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 18:05 hores del dia 16 de desembre de 2013.

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Llegida l’acta de la sessió del dia 30 d’octubre de 2013, s’aprova per unanimitat amb la
redacció donada per la secretaria.
2.- PRESENTACIÓ DE L’ESBORRANY DEL PLA ESPECIAL DE LES GAVARRES.
INFORMACIÓ
Intervé el president del Consorci, senyor Perich dient que tal i com es va acordar al
Consell Plenari del passat mes d’octubre avui farem la presentació de l’esborrany del
Pla Especial de Les Gavarres, presentació que anirà a càrrec del senyor Adrià
Gelabert, tècnic de l’empresa LAVOLA 1981 SA, empresa adjudicatària dels treballs
de redacció del Pla Especial de Les Gavarres.
A continuació intervé el gerent del Consorci, senyor Armet, explicant els antecedents
de la redacció del Pla Especial, el procés de contractació efectuat, els tallers de
participació realitzats a l’any 2010, l’aturada tècnica pels canvis al Departament de
Medi Ambient i els nous criteris de redacció i continguts, així com el lliurament de
l’esborrany a finals d’aquest any. Destaca l’amplia participació tècnica que ha hagut
per part de les administracions implicades. Conclou la seva intervenció, dient que
s’enviarà un CD de l’esborrany del Pla Especial a tots els ens locals i consells
comarcals, així com una còpia de la presentació documental que seguidament es farà,
per tal de que fins el proper dia 31 de gener de 2014 es puguin fer els suggeriments
que es considerin oportuns a la proposta. Aquests suggeriments s’enviaran
posteriorment al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural pel seu estudi i valoració. Per últim ofereix els serveis tècnics del Consorci com
de l’empresa LAVOLA 1981 SA, per tal d’aclarir els dubtes que puguin sorgir respecte
a la proposta del Pla.
Intervé el senyor Adrià Gelabert tècnic de l’empresa LAVOLA 1981 SA qui servint-se
del sistema power-point, procedeix a explicar la proposta de del Pla Especial de Les
Gavarres, que estructura en el següents apartats:
-

Accions realitzades
Contingut i Estructura del Pla Especial
Programa de participació Ciutadana
Resultats de la participació ciutadana
Paisatge i Patrimoni Cultural
Aprofitaments forestals i agrorramaders
Activitats d’ús públic
Principals Realitats diagnosticades
Principals factors limitants per a la gestió i aprofitament dels recursos forestals
Principals factors limitants per a l’activitat agrícola i ramadera

PROJECTE DE PLA ESPECIAL:
-

Disposicions comunes
Annexes
Delimitació i àmbit del Pla especial
Correcció d’errades a la delimitació
Regulació General de l’Espai Natural Protegit
Usos i activitats no admesos

-

Construccions no admeses
Xarxa viaria, circulació i accés públic
Protecció dels hàbitats i les especies
Protecció del paisatge
Regulació de l’ús públic
Usos i activitats agrícoles i ramaderes
Usos i activitats forestals
Regulació de l’edificació
Tanques
Líneas elèctriques
Zonificació i àrees
Zones fluvials
Urbanitzacions en sòl no urbanitzable
Urbanitzacions enclavades dins de l’EIN
Connectivitat
Zona de perímetre d’influència
Edificacions, usos i activitats irregulars

Tramitació i Procediment per a l’aprovació del Pla especial de Les Gavarres
A continuació intervé el senyor Melcior Soler preguntant si el CD amb l’esborrany del
Pla Especial, també s’enviarà als membres del Consorci que no siguin ens locals i
manifesta que com ja han exposat en altres ocasions no estan còmodes amb tanta
normativa addicional, que dificulta la gestió i aquest Pla Especial augmenta la
normativa i la regulació.
Contesta el senyor Gelabert dient que el tema de coordinació en la gestió de les
competències correspon a l’òrgan gestor de l’espai, que és la Generalitat, i aquesta
haurà de encomanar la gestió que estimi convenient al Consorci, però el titular de la
competència és la Generalitat.
En quant a la remissió del CD, el gerent del Consorci aclareix que s’enviarà a tots els
membres del Consorci siguin membres de ple o convidats.
A continuació es produeix un debat sobre com articular l’enviament dels suggeriments i
a qui correspon fer-los. S’aclareix que en cap moment es tractaran com al·legacions, ja
que aquestes corresponen a una altra fase de la tramitació del Pla Especial.
3.- TANCAMENT DEL PROGRAMA D’ACTUACIONS DEL 2013. INFORMACIÓ.
Intervé el gerent del Consorci de les Gavarres Sr. Oriol Armet lliurant la documentació
explicativa d’aquest punt de l’ordre del dia explicant el que fa referència a la gestió del
pressupost del 2013 el desenvolupament del programa d’actuacions portat a terme
durant l’any 2012. Per realitzar aquesta explicació utilitza el sistema power-point i els
quadres explicatius que es transcriuen literalment i que s’estructura en l’execució dels
següent programes:

3.1. Programa del DAAM

3.2. Programa general

4. PREVISIÓ DE TANCAMENT DEL PRESSUPOST DEL 2013. INFORMACIÓ
Intervé l’interventor del Consorci, senyor Jordi, explicant la situació a data d’avui de la
liquidació del pressupost de la corporació tant pel que fa al capítol d’ingressos com al
capítol de despeses. Comenta la situació econòmico financera de la corporació i les
previsions per a l’any 2014.
5- PROGRAMA D’ACTUACIONS PER AL 2014. APROVACIÓ.
Intervé el Gerent Sr. Armet, explicant el Programa d’Actuacions general del Consorci
de les Gavarres per l’any 2014. Per realitzar aquesta explicació utilitza el sistema
power-point i els quadres explicatius que es transcriuen literalment:
5.1 Programa d’actuacions del DAAM - 2014.

5.2 Programa d’actuacions general - 2014.

Tot seguit es sotmet a votació la següent proposta:
-Vista la proposta del programa d’actuacions del Consorci de les Gavarres per l’any
2014.
El Consell Plenari del Consorci de les Gavarres acorda per unanimitat
Primer.- Aprovar les actuacions de caràcter general previstes per l’any 2014 i que
tenen un pressupost de 276.871,61 €.
Segon.- Aprovar l’aportació ordinària de la Generalitat de Catalunya pel 2014 per un
import de 119.557,36€ que es desglossen en els següents capítols:
Capítol I :

97.600€

Capítol II:

10.513,36€

Capítol VI:

11.444,00€

6.- PRESSUPOST PER AL 2014 I PLANTILLA DE PERSONAL. APROVACIÓ.
Intervé el gerent Sr. Armet explicant l’estructura del pressupost de la corporació per
l’any 2014.
A continuació intervé l’Interventor Sr. Josep M. Jordi explicant el contingut i els
aspectes tècnics de la proposta de pressupost.
Novament intervé el gerent Sr. Armet explicant les línies i directrius bàsiques del
pressupost dient que pel que fa referència a ingressos s’ha mantingut el mateix import

de les aportacions per part de les administracions i que els ingressos patrimonials i per
altres conceptes són pràcticament idèntics.

A continuació, el gerent comenta també els Capítols de despeses fent menció
expressa al capítol de personal i d’inversions amb menció especial a l’execució i
finançament de les obres d’arranjament de l’entorn de la Font Picant de Madremanya,
obra inclosa al PUOSC. Informa també de que no es preveu cap aportació econòmica
dels Consells Comarcals del Gironès i del Baix Empordà ja que novament no han
consignat als seus pressupostos cap aportació al Consorci de les Gavarres per a l’any
2014.

A continuació es produeix un debat en el que intervenen la pràctica totalitat dels
representants assistents tractant la problemàtica de la no aportació econòmica del
Consells Comarcals, de l’agravi comparatiu que suposa respecte a les altres
administracions i de la necessitat d’insistir davant aquests organismes de que
reconsiderin el seu plantejament. En aquest sentit el president del Consorci el Sr.
Perich assumeix el la petició unànime de tots els membres del Consorci i es
compromet a realitzar les gestions necessàries davant dels Consell comarcals a fi i a
efecte de que reconsiderin el seu posicionament que debilita a la institució.
Tot seguit es sotmet a votació la proposta de pressupost de l’any 2014:
- Vist el pressupost del Consorci de les Gavarres per a l’any 2014, 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 2014.
El Consell Plenari del Consorci de les Gavarres acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar inicialment el pressupost del Consorci de les Gavarres per a l’any
2014.

Segon.- Aprovar la plantilla orgànica i la relació de llocs de treball del Consorci per a
l’any 2014.
Tercer.- Aprovar les següents aportacions dels municipis per l’any 2014:

Quart.- Disposar la publicació del corresponent anunci d’informació pública del
pressupost
7.- OPERACIÓ DE TRESORERIA 2014. APROVACIÓ.
Atesa la incertesa que pateix aquest Consorci en el cobrament dels drets reconeguts
provinents de la Generalitat i del venciment a 31 de desembre de 2013 de la pòlissa
de crèdit vigent amb BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.
Atès que s’han fet gestions amb l’entitat financera esmentada per contractar una nova
operació, en substitució de l’actual.
Vist l’informe de l’Interventor de data d’avui sobre la necessitat d’estructurar una
operació de tresoreria davant l’eventualitat de manca de cobraments dintre del corrent
mes de desembre.
El Consell Plenari del Consorci de les Gavarres acorda per unanimitat:
Facultar el president perquè en nom de la Corporació pugui contractar una o vàries
operacions de tresoreria, fins a un màxim global de 100.000 euros, en les condicions

habituals del mercat financer per fer front a les necessitats de pagament de les
obligacions inajornables, signant tots els documents necessaris per la seva efectivitat.
8.- INFORMES DE PRESIDÈNCIA
No n’hi ha.
9.- ASSUMPTES URGENTS
S’acorda per unanimitat tractar el següent assumpte fora de l’Ordre del dia.
A) Decret de Presidència núm. 41/2013. Ratificació.
Atès que el President del Consorci de les Gavarres mitjançant Decret de Presidència
número 41 de data 10 de desembre de 2013 va disposar:
Primer.- Aprovar el projecte anomenat “Actuació d’eliminació de canyes en zones de
ribera”, redactat pels serveis tècnics del Consorci de les Gavarres, que té un
pressupost de 16.000,00 €.
Segon.- Sol·licitar a la Diputació de Girona (Departament de Medi Ambient i Territori)
una subvenció exclosa de concurrència pública per import de 16.000,00€, per al
finançament del projecte anomenat “Actuació d’eliminació de canyes en zones de
ribera.
El Consell Plenari del Consorci de les Gavarres acorda per unanimitat:
Ratificar el Decret de Presidència del Consorci de les Gavarres núm.41 de data 10 de
desembre de 2013.
B) Decret de presidència 42/2013
Atès que el President del Consorci de les Gavarres mitjançant Decret de Presidència
número 42 de data 12 de desembre de 2013 va disposar:
Aprovar les següents modificacions de crèdits en el pressupost del 2013, segons
aquest detall:
A)GENERACIÓ DE CRÈDIT PER MAJORS INGRESSOS
Origen dels fons
CONCEPTE
INGRÉS
13 01
13 01

47000
46105

DESCRIPCIO

IMPORT

FUNDACIÓ CATALUNYA – LA PEDRERA
DIPUTACIO DE GIRONA. MEDI AMBIENT

7.000,00
39.963,08

TOTAL ORIGEN DELS FONS

46.963,08

Aplicació dels fons
Crèdit extraordinari
PARTIDA
13 01 172 22706

DESCRIPCIO
ACTUACIO
FORESTALS

PREVENCIÓ

IMPORT
INCENDIS

39.963,08

Generació de crèdit
13 01 172 22706

ACTUACIONS MEDI NATURAL
TOTAL APLICACIÓ DELS FONS

7.000,00
46.963,08

Ell Consell Plenari del Consorci de les Gavarres acorda per unanimitat:
Ratificar el Decret de Presidència del Consorci de les Gavarres núm.42 de data 12 de
desembre de 2013.

10.- PRECS I PREGUNTES
Intervé el senyor Melcior Soler pregunta com està el tema de la Rectoria de Fitor.
Contesta el gerent, senyor Armet explicant que el passat mes d’abril el Consorci va
acordar tornar aquest equipament a la Generalitat. Comenta els antecedents i justifica
les raons que han motivat l’acord de devolució, donada la impossibilitat econòmica de
gestió per part del Consorci. Conclou dient que hi ha oberta una negociació entre la
Generalitat i l’Ajuntament de Forallac per tal de possibilitar una cessió de l’equipament
al municipi i en aquest cas el Consorci podria gestionar l’aparta mediambiental i
educatiu de l’equipament si l’Ajuntament volgués.
El senyor Rodríguez Galindo, lamenta no poder disposar en aquest moment
d’informació actualitzada de com estan les negociacions
El senyor Eloi Madrià manifesta que respecte de l’Ajuntament de Forallac, considera
que seria convenient insistir en demanar a l’alcalde la seva reincorporació al Consorci.
El senyor Rodríguez Galindo manifesta, que seria bon moment aquest de la
negociació de la cessió de Fitor per tal de plantejar la seva incorporació al Consorci.

Quan són les 20.15 del vespre, el president aixeca la sessió, de la qual cosa com a
secretari en dono fe.

