Àrea de Territori i Sostenibilitat
Oficina Tècnica de Parcs Naturals

ACTA DE LA REUNIÓ EXTRAORDINARIA DEL CONSELL COORDINADOR DEL
PARC NATURAL DEL MONTSENY.
Lloc : Reunió telemàtica
Data : 15 de juny de 2020
Hora : 17 hores
PRESIDEIXEN L’ACTE:
Il·lm. Sr. Josep Tarín Canales, diputat de Mobilitat, Espais Naturals i Prevenció d’Incendis
Forestals de la Diputació de Barcelona
Il·lma. Sra. Anna Barnadas López, diputada de Medi Ambient de la Diputació de Girona
ASSISTENTS
Il·lm. Sr. Josep Cuch i Codina, alcalde de l’Ajuntament de Cànoves i Samalús
Il·lm. Sr. Pere Garriga Solà, alcalde de l’Ajuntament d’Arbúcies
Il·lm. Sr. Ferran Teixidó Turner, alcalde de l’Ajuntament del Brull
Il·lma. Sra. Maria Anna Pineda Mir, alcaldessa de l’Ajuntament de Seva
Il·lma. Sra. Núria Masnou Pujol, alcaldessa de l’Ajuntament de Montseny
Il·lm. Sr. Ramon García González, alcalde de l’Ajuntament de Figaró-Montmany
Il·lma. Sra. Immaculada Font Micola, alcaldessa de l’Ajuntament de Campins
Il·lm. Sr. Ignasi Martínez Murciano, alcalde de l’Ajuntament de Tagamanent.
Il·lm. Sr. Albert Rovira Rovira, alcalde de l’Ajuntament de Fogars de Montclús
Il·lm. Sr. Josep Roquet Avellaneda, alcalde de l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu.
Il·lm. Sr. Miquel Parella i Codina, alcalde de l’Ajuntament d’Aiguafreda
Il·lma. Sra. Noemí Bastias, alcaldessa de l’Ajuntament de Viladrau.

Sra. Marta Subirà i Roca, secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat.
Sr. Ferran Miralles Sabadell, director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural.
Sra. Míriam Sort Ticó, directora dels Serveis Territorials a la Catalunya Central
Sr. Pere Saló Manera, director dels Serveis Territorials a Girona
Sr. Patrici Cros García, regidor de l’Ajuntament de Riells i Viabrea.
Sr. Samuel Torres i Torrent, regidor de l’Ajuntament de Breda
Sr. Miquel Àngel Villamuera González, regidor de l’Ajuntament de Sant Pere Vilamajor
Sr. Antoni Carbonell Brufau, regidor de l’Ajuntament de Sant Pere Vilamajor
Sr. Marc Aureli Nieto, regidor de l'Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera
Sr. Pere Medina Serrahima, regidor de l’Ajuntament del Brull i vicepresident del Consell
Comarcal d’Osona
Sra. Mercè Santmartí Miró, directora dels Serveis Territorials a Barcelona, Departament
de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya
Sra. Neus Marrodán i Torrents, regidora de l’Ajuntament de La Garriga
Sr. Francisco Javier Pastor Núñez, conseller del Consell Comarcal de la Selva.
Sr. Jordi Padrós Selma, Coordinador d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona.
Sra, Judith Toronjo, assessora d'Espais Naturals, Prevenció d'Incendis Forestals i.
Mobilitat de la Diputació de Barcelona.
Sra. Àngels Palacio Pastor, gerent de Serveis d’Espais Naturals de la Diputació de
Barcelona
Sr. Marc Marí i Romeo, cap del Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona
Sra. Joana Barber Rosado, cap de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals, Diputació de
Barcelona
Sr. Enric Rasche, Oficina Tècnica de Parcs Naturals
Sr. Lluís Martínez Ujaldón, director del Parc Natural del Montseny

ORDRE DEL DIA

Debat i posicionament, si escau, sobre la Proposició de llei de creació de l'Agència de
Patrimoni Natural
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
El Sr. Josep Tarín Canales, diputat de Mobilitat, Espais Naturals i Prevenció d’Incendis
Forestals de la Diputació de Barcelona agraeix a tots els assistents la seva presència
Explica que en l’última reunió ordinària del CCO del dia 11 de juny es va debatre sobre el
posicionament del món local respecte de l’Agència del Patrimoni Natural i que es va
acabar acordant que se celebraria aquest CCO extraordinari al qual la Sra. Mercè
Santmartí va prometre que hi assistiria el conseller per exposar el posicionament del
Departament sobre la proposta de llei de l’Agència. El conseller ha excusat la seva
assistència i en el seu lloc hi assisteix la secretaria Sra. Marta Subirà a qui cedeix la
paraula.
La Sra. Marta Subirà i Roca, secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat comenta que
també l’acompanya a la reunió el Sr. Ferran Miralles, director general de Polítiques
Ambientals i Medi Natural.
Comenta que arran de la reunió del CCO de la setmana passada i de que es parlés fora
de l’ordre del dia del tema de l’Agència del Patrimoni Natural se’ls hi va demanar, com a
departament, si ho volien venir a explicar.
Explica que aquest no és un projecte del Govern i per tant no és un projecte del seu
departament. Segurament tindria més sentit que avui haguessin assistit els diputats dels
grups parlamentaris que proposen aquesta proposició de llei que són els Comuns, el PSC,
ERC i JxCat i amb el suport puntual de la CUP. Per tant, es tracta d’una majoria molt
amplia del Parlament de Catalunya que ja en l’anterior legislatura va decidir presentar una
proposició de llei de creació de l’Agència del Patrimoni Natural que va quedar aturada per
l’aplicació del 155 i que en aquesta legislatura s’ha reprès amb el mateix text. S’ha seguit i
culminat tot el procés parlamentari amb tota la tramitació, ponència, compareixences,
esmenes i s’ha acabat amb un dictamen que és el que se sotmetrà a ple aquest dimecres
dia 17 de juny. Per tant, un procés llarg amb totes les garanties que és el mateix procés
que ha seguit, per exemple, la Llei d’Espais Agraris que també s’ha fet a través d’una
proposició de llei del Parlament o la llei de l’Agència del Patrimoni Cultural.
Tanmateix, segueix explicant, la creació d’una agència de la natura a Catalunya és un
tema que s’ha anat discutint i proposant al llarg de la història des de final dels anys
vuitanta amb la creació a l’any 1991 del Departament de Medi Ambient a la Generalitat de
Catalunya i la creació de diferents organismes en diferents departaments de la Generalitat
per dur a terme determinades polítiques concretes que es considerava que a través de
l’estructura d’una agència serien de més àgil aplicació que no pas a través de
l’administració de la Generalitat. S’han anat fent diverses tramitacions per aprovar una
agència de la natura com la de l’any 2005 que va ser un projecte de llei que integrava tots
els elements propis del medi natural i que plantejava la desaparició del Centre de la
Propietat Forestal o de Forestal Catalana i que en aquell moment també va haver una
oposició important, sobretot del sector forestal, i no va prosperar.

En aquesta ocasió, la proposició que es presenta al Parlament de Catalunya es bastant
diferent perquè se cenyeix únicament a les competències que en aquest moment té el
Departament de Territori i Sostenibilitat respecte al medi natural i concretament la Direcció
General de Medi Natural de la qual és director el Sr. Ferran Miralles. En aquest cas, i per
evitar l’oposició del sector forestal es va parlar amb el Departament d’Agricultura i es va
acordar que les competències quedarien tal i com estan en aquest moment, les forestals
de caça i pesca en el Departament d’Agricultura i les més relacionades amb la gestió del
patrimoni natural i la biodiversitat passarien a conformar les funcions d’aquesta Agència
del Patrimoni Natural que s’està tramitant al Parlament de Catalunya.
La tramitació d’aquesta agència s’ha fet al llarg dels darrers dos anys i mig amb una
participació molt amplia a través de les compareixences proposades pels grups
parlamentaris, és a dir, representants del món municipal com l’Associació d’Entitats Locals
Propietàries Forestals a Catalunya (ELFOCAT), La Federació de Municipis de Catalunya,
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, també col·legis professionals de tot tipus
com el Col·legi d’Enginyers Agrònoms, Col·legi d’Enginyers Forestals, el Col·legi
d’Ambientòlegs, representants del Centre de la Propietat Forestal, del Consorci Forestal
de Catalunya, etc. En definitiva una representació molt àmplia. Al mes de març es va
acabar el tràmit parlamentari i va ser quan s’havia d’incloure en l’ordre del dia del ple quan
una part important del sector forestal s’hi va posicionar en contra pels mateixos arguments
que l’any 2005 amb la diferència que en aquest cas la llei deixa molt clar que no entren les
competències forestals. Tot el que és la tramitació dels plans forestals de les propietats
privades o els que fan referència a forests comunals o municipals se seguiran fent amb el
mateix procediment que fins ara i, per tant, l’Agència no els hi suposa cap canvi. Tampoc
representa cap canvi en relació a cap altre tipus de competències com per exemple del
món local, ni canvis pels espais protegits o afectació en el món de la propietat forestal.
La llei és de creació d’una agència, una llei instrumental, que copia quasi exactament les
mateixes competències que en aquest moment apareixen en el decret d’estructura del
Departament de Territori. Quan comença una legislatura i es creen els diferents
departaments del Govern, a cada departament es fa una relació de les funcions que tindrà
aquell departament, dons en el cas de l’Agència, s’agafen les competències de Medi
Natural i es repliquen com a funcions de l’Agència amb alguna petita excepció. Per tant, ni
l’Agència agafa més competències de les que actualment té el Departament de Territori ni
té la capacitat de modificar cap llei sectorial. No modifica cap llei de l’àmbit agrícola ni cap
llei de l’àmbit ambiental, no modifica la llei d’espais protegits, ni el PEIN, ni la llei de bases
de règim local ni treu cap competència a ningú.
Es tracta d’una llei curta pel seu caràcter instrumental, només té 9 articles i la idea és que
sigui un millor instrument al servei del territori i de les polítiques ambientals del país.
Comenta que de manera històrica les polítiques de medi natural que gestiona la GC han
estat molt mal finançades amb pressupostos i recursos humans molt insuficients i això ha
anat generant una debilitat estructural molt important i difícil de revertir. Per resoldre
aquesta insuficiència s’ha arribat a la conclusió de que cal disposar de recursos
econòmics estables i constants en el temps que no depenguin només del pressupostos
generals de la GC i d’un instrument més útil i àgil per poder aplicar aquestes polítiques.
Quant a la part econòmica, el Departament va decidir dotar-se d’un fons pel patrimoni
natural a través de la llei de canvi climàtic que vindrà donat per l’impost del CO2 que es
recaptarà majoritàriament a Barcelona i àrea metropolitana però que es repartirà a tot el
conjunt del territori. Aquest fons ha de permetre dotar adequadament els parcs naturals i

els consorcis, actuar sobre territoris amb espècies protegides, sobre les necessitats en
municipis allunyats que no disposen de brigada municipal i fan servir la dels parcs, etc...
Des del punt de vista de planificació el país disposa d’una Llei d’Espais Naturals, encara
que s’ha d’actualitzar, de la xarxa Natura 2000 i del PEIN que cobreixen prou bé el territori
protegit de Catalunya però, apunta, fa falta una millor gestió dels territoris protegits i
l’Agència és un instrument per dur-la a terme.
Si s’aprova l’Agència aquest dimecres, quedarà adscrita al Departament de Territori i
s’obrirà un procés participatiu, particularment intens a fi de compensar les queixes del
territori, per desenvolupar els estatuts, el reglament, la seva forma de funcionament i els
recursos, que vindran del fons del patrimoni natural que suposarà una part important del
seu pressupost tot i que també disposarà del seu pressupost regular per part de la GC i
altres ingressos que es puguin esdevenir en el futur tal i com recull al proposició de llei.
L’Agència tindrà una funció molt instrumental. Les competències seran pràcticament les
mateixes que té en aquests moments la Direcció General de Polítiques Ambientals però
amb un canvi, en els boscos públics propietat de la GC i que estiguin dins d’un parc
natural de la GC s’establirà un sistema de cogestió entre el Departament d’Agricultura i el
Departament de Territori i Sostenibilitat tal i com es va acordar amb el DARPA.
Finalitza la seva intervenció cedint la paraula al Sr. Ferran Miralles.
El Sr. Ferran Miralles Sabadell, director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural
explica que part de l’origen del malentès sobre l’agència és que molta gent ha dit que no
han sigut prou conscients de que s’estava tramitant una agència i que no entenien com
una cosa que els afectaria tant no l’haguessin conegut i no se’n hagués parlat abans de
començar cap procés legislatiu.
Comenta que a l’any 2017 quan es va decidir tramitar-ho com una proposició de llei, els
grups polítics van estar d’acord en que fos una llei merament instrumental, que millorés
l’operativitat, més àgil que la Direcció General i amb recursos propis al temps que no
toqués cap competència ni fes cap canvi en legislació del medi natural, forestal o agrícola.
És a dir, on ara hi ha una direcció general hi haurà una agència i on ara es té un règim de
direcció general es tindrà un règim d’empresa pública que permetrà tenir avantatges en
temes de gestió i així fer de més fàcil aplicació les polítiques ambientals.
Sobre la representació en el Consell de Direcció de l’Agència, comenta que s’han sentit
veus demanant pluralitat. El Sr. Ferran Miralles explica que es planteja un consell de
direcció en el que, per llei, el 51% l’ha de tenir l’administració a la qual s’adscriu, en
aquest cas la GC. Tot i això són representants plurals perquè hi haurà els representants
de desenvolupament rural, els de boscos, els de pesca, afers marítims, els de turisme,
empresa, etc... L’altra meitat sobre la que la proposició de llei té capacitat de decidir es
proposa a terços, un terç pel sector primari i la propietat, un terç pel món local i un terç pel
sector de conservació i ciència. Hi haurà un representant de les entitats professionals
agràries més importants, del sector pesquer, de la propietat. Del món local les dues grans
entitats municipalistes, l’associació i la federació i després s’obre la porta a l’administració
supramunicipal. Hi ha hagut un acord de totes les forces polítiques per, o bé en el ple o bé
en el primer decret llei que hi hagi, fer una ampliació de la representació del món local, és
a dir, la representació de municipis petits i que són rics en bosc públic. També s’ha

demanat a l’associació i a la federació que aprofitin per nomenar a representants de
municipis que tenen molt de patrimoni natural.
La llei també tindrà un Consell Social on hi haurà la possibilitat d’encabir-hi una
representació sectorial i territorial més important i també tindrà un Comitè Científic, a més
a més, la llei li diu a l’agència que s’ha de desplegar en el territori.
Segueix explicant que si es compara l’Agència amb el que es substitueix, que és una
direcció general que quasi bé no té representació territorial, que no té cap organisme que
hagi de donar comptes a cap altra sector, que no té consell social ni comitè científic, és
donar un pas endavant. Creu que un dels temes més interesant que es tractaran en el
procés participatiu per definir els estatuts de l’agència serà com l’agència s’acostarà al
territori i de quina manera tindrà presència, creu que s’ha de canviar el model de la
manera de funcionar i acostar-se més als sectors i a la gent del territori.
Per acabar, creu que amb l’Agència s’aconsegueix passar, per fi, de les polítiques
preventives i, per tant restrictives, a les polítiques actives. Amb el nou pressupost, que de
partida es quintuplicarà, es vol aspirar a demostrar al territori que la natura és un bon
negoci territorial entès en el bon sentit de desenvolupament i que la natura no són només
polítiques restrictives, que es poden donar polítiques de crear natura, de crear producte,
de crear projectes.
Torn obert de paraules
La Sra. Anna Barnadas López, diputada de Medi Ambient de la Diputació de Girona vol
agrair la presència de la Sra. Marta Subirà i del Sr. Ferran Miralles perquè, explica, creu
que les decisions s’han de prendre amb tot el coneixement i ara és el moment que surtin
tots els dubtes que van sorgir en l’últim CCO sobre l’Agència i es puguin donar
explicacions des del Govern.
El Sr. Ferran Teixidó Turner, alcalde de l’Ajuntament del Brull comenta que creu que la
Diputació ha fet una gestió del Parc Natural del Montseny admirable i creu que aquí no se
l’ha tingut gaire en compte. Pensa que és una sort que la gestió sigui de la Diputació i no
de la Generalitat de Catalunya perquè sinó no es tindria el parc que es té en l’actualitat.
Per una altra banda, i dirigint-se a la Sra. Marta Subirà, li pregunta què és el que li fa
pensar que ara funcionarà l’administració si, tal com ella mateixa ha admès, no ha
funcionat fins ara. Què li fa pensar que l’agència funcionarà?
També, dirigint-se al Sr. Ferran Miralles, comenta que ha dit que l’agència servirà per
solucionar problemes. Explica que al Parc Natural del Montseny s’ha confeccionat un
decret consensuat des del territori i aprovat i al que només li cal el vistiplau de la GC. En
dues ocasions, en dues legislatures diferents es va respondre al CCO que es posarien
tots els mitjans per fer avançar el decret i això no ha passat. En canvi, en el Consell
Comarcal d’Osona, es va respondre que la raó de que no s’aprovés era que es tenia en
ment una cosa més gran que era l’Agència del Patrimoni Natural. El Sr. Ferran Teixidó
creu que fan perdre el temps i se sent enganyat.
També expressa els seus dubtes sobre el tema econòmic. Creu que no està clar d’on
sortiran els diners per l’Agència.

La Sra. Marta Subirà li respon que, efectivament, l’administració en alguns temes no
acaba de ser suficientment àgil, com en l`àmbit del medi natural on l’administració de la
GC té uns procediments que amb els anys s’han anat fent molt feixucs. Comenta que la
gestió del medi natural precisa d’una resposta molt més immediata amb operatives més
petites però més sovintejades i això xoca amb l’administració de la GC. Per això s’ha
buscat com a alternativa la figura de l’agència que li dota de personalitat jurídica pròpia,
s’adapta millor a les necessitats de contractacions més petites i més sovintejades i permet
donar una atenció més personalitzada i adaptada a les diferents necessitats dels territoris
del país. Comenta que la creació de l’Agència no és un caprici, s’ha analitzat i s’ha arribat
a la conclusió de que des de l’Agència es respondrà molt millor a les necessitats del
territori que no pas des d’una direcció general.
Quant al tema del CO2 no entén per què genera dubtes ja que és un impost aprovat pel
Parlament de Catalunya i el seu desplegament l’ha de fer l’Agència Tributaria de
Catalunya. Es tracta d’un impost d’una certa complexitat perquè tindrà una base tributària
molt gran. El Departament d’Economia i Finances de la GC va comunicar que el cens de
vehicles que s’havia d’haver fet al maig ha quedat ajornat fins a la tardor a causa de la
COVID-19. Un cop publicat el cens es passarà a recaptar l’impost que anirà destinat el
50% a polítiques de canvi climàtic i el 50% per polítiques de medi natural.
També expressa la seva conformitat amb les paraules del Sr. Ferran Teixidó en quant a
que les dues Diputacions han fet una molt bona gestió del Parc Natural del Montseny i
que no hi ha cap interès en que això canvií. Comenta que el canvi d’una direcció general a
una agència es fa precisament per poder servir millor a la gent del territori, amb recursos
propis que permetin fer polítiques actives en favor del territori.
El Sr. Ferran Miralles comenta, sobre els recursos econòmics, que la diferència és molt
gran. Que actualment es disposa d’un pressupost d’uns 20 milions d’euros en un
departament enorme que disposa per exemple d’un pressupost de transport públic de
2.000 milions d’euros. La part petitíssima de Medi Natural queda bloquejada per altres
necessitats del Departament. I quant al tema de personal passa el mateix, es tenen
mancances molt grans.
La Sra. Joana Barber, com a secretària del CCO, informa de que hi ha molta gent que
està esperant per intervenir i que com el tema de pressupost i personal ja ha quedat clar
demana si es pot passar a respondre la pregunta del Sr. Ferran Teixidó quant al decret
del Parc Natural del Montseny.
El Sr. Ferran Miralles respon que a l’inici de la legislatura tenien sis o set projectes de
planificació i que s’han prioritzat el del Montseny i Alta Garrotxa deixant aturat Cadí i
sense encetar el procés del Delta del Llobregat.
Explica que aquest matí ha rebut, per signar, la memòria d’impacte i la memòria general
del decret que és l’últim pas per a què l’assessoria jurídica doni el vistiplau i portar a
govern. La idea és, a no ser que el servei jurídic faci canviar alguna cosa, que estigui
aprovat i tancat abans de l’estiu per passar a govern.
El Sr. Ignasi Martínez Murciano, alcalde de l’Ajuntament de Tagamanent comenta que
cadascun dels alcaldes i alcaldesses podria explicar les seves dificultats administratives i

burocràtiques particulars davant de situacions excepcionals com el temporal Glòria o la
Covid-19 però vol deixar constància que en general són la cara visible de l’Administració i
de la pressió que això suposa.
Explica que els alcaldes i alcaldesses no estan en contra d’una agència de la natura ni
entren en la política parlamentaria ni dels grups polítics. El que s’ha reclamat des del
primer moment és el fet de deixar al municipalisme de costat. Creu que les decisions es
prenen de manera centralitzada des d’un despatx i després es diu que s’han pres des del
territori quan no és veritat. Reclama respecte institucional pels ajuntaments en aquest
tema i en molts altres ja que al final, a qui li toca explicar i fer complir les lleis que
s’aproven des de Barcelona és als alcaldes i alcaldesses que són els que estan en
primera línia.
El Sr. Ferran Miralles respon que no hi haurà una nova normativa que s’haurà de fer
complir. Explica que s’està parlant d’un nou instrument, d’una eina, d’un canvi organitzatiu
que permetrà prestar un millor servei al territori.
El Sr. Albert Rovira Rovira, alcalde de l’Ajuntament de Fogars de Montclús entén que
emetran informe per qualsevol activitat ja sigui forestal o agrària i entén que aquest
informe serà vinculant.
Per una altra banda creu que s’està demanant un acte de fe i el món rural està molt
acostumat a rebre pedregades. Creu que hauria d’haver més representació del territori i
sobretot del món local.
El Sr. Miquel Àngel Villamuera González, regidor de l’Ajuntament de Sant Pere
Vilamajor comenta que s’ha arribat a un punt on més de setanta municipis i més de
quaranta consells comarcals estan en desacord per les formes i també amb el contingut
de la pròpia llei. Quant a les formes creu que han sigut impresentables i quant al contingut
creu que fa un any s’hauria d’haver convocat al territori per discutir els punts de la llei i no
arribar a la situació actual de descontent. Creu que ara no quedarà més remei que
empassar-se-la quan sigui aprovada aquest proper dimecres. Comenta que és una llei
imposada.
Per una altra banda també comenta que és impresentable la impossibilitat de posar-se
d’acord el Departament d’Agricultura amb el Departament de Medi Ambient en un sistema
com aquest on s’apliquen polítiques en més del 60% del territori. Recalca que les funcions
del Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural són unes 19 funcions i en
canvi les de la llei són més de noranta, per tant, això que es diu de que la llei agafa les
mateixes competències que la Direcció General no és creïble.
També explica que l’experiència dels ajuntaments amb l’ACA i amb l’Agencia de Residus
és nefasta. Aquestes agències han suposat poca millora. Pensa que dona la impressió de
que es fan agències i després si ha problemes, ja s’espavilaran els ajuntaments.
Creu que no es compta amb el territori i pensa que com que és evident que les coses no
s’han fet bé caldria retirar aquesta llei del Parlament per tal de poder debatre-la al territori i
tornar a entrar-la al Parlament.
La Sra. Marta Subirà, respon que comprèn que algú hagi tingut alguna mala experiència
però que les agències fan molt bona feina, sobretot l’ACA, i que compensa la feina feta

davant d’alguns problemes puntuals. El mateix pensa respecte a l’Agència de Residus.
Pensa que segueix havent-hi una confusió entre el Govern i el Parlament pel que fa a la
tramitació de l’Agència. Explica que com a departament hi estan d’acord amb l’Agència
però que en aquest cas, i per dues legislatures consecutives, hi ha hagut un suport molt
ampli de grups polítics molt diferents que representen una majoria molt amplia. Els
diputats que van participar en la presentació d’aquesta proposició de llei en la primera
legislatura eren de Lleida, Esplugues de Francolí, Terres de l’Ebre i Granollers, per tant,
cap de Barcelona. En aquesta segona legislatura continuen els diputats d’Esplugues de
Francolí i Granollers i s’ha incorporat un diputat de l’Empordà i, per primera vegada, un
diputat de Barcelona.
Comenta que, com a Govern, assumeixen que ha faltat comunicació a tot el conjunt del
territori. Creu que hi ha mecanismes que s’han de treballar més tant per part del
Parlament com per part del Govern per tal de que la informació arribi al conjunt del país
de manera més àgil.
El Sr. Ferran Miralles en resposta al Sr. Albert Rovira comenta que els informes venen
determinats per la legislació, per exemple, la Llei d’Espais Naturals diu que per a
determinades coses quan passin en un parc natural els informes els ha de fer l’ens gestor,
en aquest cas els informes els faran els tècnics del Parc Natural del Montseny i en altres
casos poden ser parcs de la Generalitat. Això no canvia, els informes que es fan
actualment són els mateixos que es faran ara segons marca la legislació. L’únic canvi és
que quan li tocava a la Direcció General fer l’informe ara li tocarà a l’Agència però quan li
toqui al parc, el farà el parc.
També responen al Sr. Albert Rovira, quant a l’augment de la participació del món local
en aquest ens explica que actualment hi ha un terç. Un terç està adscrit a la Generalitat i
no es pot tocar per llei. No es pot augmentar més la representació del món local perquè
també hi ha el sector agrari, la propietat forestal, gent del territori, els privats que també
estan demanant l’augment de representació, per tant, hi ha molta gent que hi vol estar
representada i s’ha de repartir l’espai entre tots.
Responen al Sr. Miquel Àngel Villamuera sobre el tema de les funcions de l’agència,
comenta que aquesta Proposició de llei quan ha anat definint les funcions les ha anat
desglossant i desglossant de manera que finalment hi ha vint-i-quatre punts quan al
principi n’hi havia menys. En el procés d’esmenes es va demanar que s’expliquessin millor
i coses que estaven en un sol article es van desglossar en tres. De totes maneres, vol
recalcar que el que mana no és que siguin vint-i-quatre punts o setze punts, el que mana
és que són coses que ja s’estan fent actualment a la Direcció General, no hi ha
competències que no hi hagi ara.
El Sr. Pere Garriga Solà, alcalde de l’Ajuntament d’Arbúcies dona les gràcies a la Sra.
Marta Subirà i el Sr. Ferran Miralles per haver vingut a explicar l’Agència només dos dies
abans de la seva aprovació al Parlament.
El dimecres aprovaran la llei però pensa que la tramitació es podria haver esperat,
congelat i fins i tot anul·lat. Després s’obrirà un procés participatiu per desplegar la llei.
Pregunta per què no s’ha fet al revés, és a dir, fer un procés participatiu per desplegar el
Decret d’aprovació de l’Agència i després fer tot l’articulat de la llei, li semblaria més

democràtic.
Quan diuen que s’han fet reunions i convocatòries si no estan ben fetes no serveixen per
a que la gent s’hi apunti.
S’ha comentat que potser tot plegat era un malentès, pensa que si, que és cert, però un
malentès provocat des de l’administració, no pel territori.
S’ha dit que es milloraria l’operativitat i que es tracta de un canvi merament instrumental i
pregunta per què és fa si només és un canvi merament instrumental.
S’ha dit que es posarà en valor la llei de biodiversitat. Explica que fa deu anys que la llei
de biodiversitat està en un calaix del Parlament de Catalunya i pregunta si no es podia
esperar sis mesos per fer l’Agència, pregunta com es pot fer una agència de la natura que
gestionarà la biodiversitat si no hem sigut capaços d’entendre’ns per fer la llei de
biodiversitat.
S’ha dit que l’Agència l’han decidit els partits polítics i pensa que és legal però que la gent
no sempre té prou amb que els partits polítics decideixin les coses.
S’ha dit que no es canviaran les regles del joc, que ara s’ha de desenvolupar la llei.
Pregunta com es pot estar segur de que si ara s’obre un procés participatiu per a que la
gent del territori col·labori en el desenvolupament de la llei no es trobaran amb punts on
se’ls hi digui que no es poden tocar perquè s’haurien d’haver tocat abans de fer el Decret
perquè el Decret ara no ho permet.
S’ha dit que s’ha de canviar el model de la manera de treballar. Pensa que és cert i que la
Generalitat s’ho ha d’aplicar canviant el model de dalt cap a baix.
S’ha dit que el pressupost s’incrementarà per cinc. Pregunta què impedeix que el
pressupost s’incrementi per cinc, és que només s’incrementa per cinc perquè és una
agència? Quant a l’impost del CO2 comenta que pensa que és un impost gestionat pel
Govern d’Espanya i encara no s’ha transferit la competència al Govern de la Generalitat.
S’ha dit que hi ha un terç de representació del món local. Comenta que en realitat és un
terç del 45% perquè el 55% s’ha reservat pel món de l’Administració de la GC. Per tant,
un terç del 45% és un 15% real.
Comenta que tots els alcaldes i alcaldesses valoren positivament la creació de l’Agència
de Natura però creuen que ha de ser una agència integradora, interdepartamental, per a
tot el territori, perquè pensen que ha de ser una oportunitat per millorar el
desenvolupament, per minimitzar els riscos de la pèrdua de biodiversitat del món forestal,
etc.
Creu que no hi ha cap plantejament de l’Agència envers els espais naturals i que no
unifica competències sinó que les separa i les reparteix, creu, entre dos departaments i
una agència.
També explica que s’obvia que el patrimoni natural es fruit del treball de milers de dones i
homes durant segles que s’han preocupat pel seu territori. Pensa que el territori s’està
perdent, i també la biodiversitat, perquè hi ha un gran abandonament del món rural
provocat sobretot per l’excés de legislació que ve des de fora del món rural. Creu que és

necessària una gestió activa del territori per tenir objectius en comú.
S’ha dit que l’assignació política és molt important però, en canvi, la representació del tot
el món professional que hi treballa com els gestors forestals, els agricultors, els ramaders,
silvicultors, el món del turisme, el món del producte km0, el món de la propietat i només la
propietat forestal sinó també la propietat agrícola, ramadera, apícola, turisme rural, km0,
etc, etc... és pràcticament zero al igual que la de les entitats locals.
També comenta que hi ha una manca de pressupost en el territori rural.
Creu parlar en boca de tothom al dir que és necessària la creació d’una Agència de la
Natura però que aglutini de veritat els interessos comuns de tots els departament de la
GC que ara estan dividits: Territori i Sostenibilitat, Interior, Agricultura Ramaderia Pesca i
Alimentació. Pensa que s’hauria de fer una conselleria del món rural.
Per tot això, sol·licita la reconsideració de l’Agencia de la Natura i que de veritat sigui un
procés participatiu i participat, de baix a dalt, tenint en compte des del principi la gent vol
continuar vivint i treballant al territori.
La Sra. Maria Anna Pineda Mir, alcaldessa de l’Ajuntament de Seva es disculpa però ha
de marxar per assistir a una altra reunió molt important i delega el vot en el Sr. Ferran
Teixidó, alcalde de l’Ajuntament del Brull.
La Sra. Marta Subirà, en resposta al Sr. Pere Garriga reforça alguns dels conceptes ja
explicats ja que considera que potser no han quedat prou clars:
Existeix separació de poders, poder judicial, poder legislatiu, poder executiu. Aquesta és
una Proposició de llei del Parlament de Catalunya que han impulsat quatre grups
parlamentaris i amb el suport de la CUP. El Parlament de Catalunya aprova les lleis i
després els Governs les apliquem. Les lleis es poden fer a partir de l’impuls del Govern o
del Parlament.
Al 2005 es va proposar una agència a l’estil del que descrivia el Sr. Pere Garriga i que va
comptar amb una oposició similar a la d’ara per part del sector forestal i no va prosperar.
Ara s’ha optat per un altre model que, com en altres països d’Europa, té separades les
competències forestals i d’agricultura de les competències de biodiversitat i patrimoni
natural. No és que no s’hagin posat d’acord amb el Departament d’Agricultura sinó que
s’ha triat un nou model. L’important és ser capaços de coordinar-se i apunta que Unió de
Pagesos ha donat el seu suport a la creació de l’Agència entenen que el repartiment que
es fa de competències és adequat
Sobre el tema de què ha de ser el primer, si l’Agència de la Natura o la Llei de
Biodiversitat explica que per molts motius explicats anteriorment i donada la complexitat
d’abordar una llei de biodiversitat i del patrimoni natural a Catalunya cal una agència que
disposi dels recursos humans i materials. Si l’Agència no s’aprova aquest dimecres al
Parlament de Catalunya la Direcció General i el Departament hauran d’abordar la
necessària tramitació d’una llei de biodiversitat que per la seva complexitat requereix
d’una legislatura complerta. És un tema de país que es podrà abordar millor si es disposa
d’una eina com l’Agència.
Sobre el reglament participant. Això és una cosa reglada, el Parlament aprovarà la creació
de la llei però després li correspon al Govern aprovar-ne els estatuts i aquests estatuts

s’aproven a través d’un decret que té regulat un procés participatiu, per tant, no s’ha fet al
revés. El Conseller ha dit en les seves compareixences i en les reunions que s’han anat
tenint que aquest procés de participació, que ja és reglat, es farà reforçat per respondre a
les inquietuds del territori.
Sobre l’impost del CO2 explica que ha estat creat per una llei del Parlament de Catalunya.
És un impost català. El va crear la Llei del Canvi Climàtic que va ser recorreguda per
l’Estat espanyol però no l’impost del CO2. És una llei perfectament vigent del Parlament
de Catalunya que només s’ha de desplegar per part de l’Agència Tributaria.
El Sr. Ferran Miralles en resposta al Sr. Pere Garriga, explica que va estar portant uns
grups de treball per fer una reflexió sobre la llei de muntanya i els tècnics van arribar a la
conclusió de que el que necessitava el món rural, en aquest cas muntanya, eren
polítiques integrades. Per tant, hi creu en un departament del món rural i creu que estaria
bé tenir un debat de país sobre el tema. Ara no s’ha fet aquest debat i sembla que es
menysvalora el fet de ser més operatius amb l’Agència. Es tracta d’una llei que no té
l’ambició de fer un debat de país sinó simplement d’arreglar un instrument que ara existeix
en forma de Direcció General i millorar-lo.
S’està criticant l’Agència per omissió quan van ser els diputats qui van dir de millorar
l’operativa i que l’altre debat sobre el paper de la natura en aquest país és tindria en la Llei
de Biodiversitat
Quant a la participació, hi ha una llei que marca el percentatge de participació.
La Sra. Núria Masnou Pujol, alcaldessa de l’Ajuntament de Montseny explica que no
està en contra d’aquesta llei però pensa que s’ha de parlar amb la gent del territori que viu
els problemes de primera mà. Creu que les coses s’han fet malament des del moment que
ningú estava informat sobre aquesta llei i pensa que s’hauria de comptar també amb els
pobles petits de 300 o 500 o 1000 habitants que no s’han tingut en compte.
La Sra. Marta Subirà respon que amb aquesta llei no canvia res, que es fa precisament
per poder respondre millor a les necessitats del territori sense afectar a les competències.
Explica que després de 25 o 30 anys de polítiques de medi natural a Catalunya s’ha vist
que els instruments que es tenen com a Generalitat no són suficients per fer la feina ben
feta i, per tant, veient l’experiència de com funcionen millor les coses en altres
departaments com Sanitat o Ensenyament, es decideix dotar-se d’un instrument per fer el
que es venia fent fins ara, amb les mateixes competències, però amb uns recursos
humans i materials millors i més efectius dels que s’han vist privats els parcs naturals de
Catalunya encara que no inclou al Parc Natural del Montseny que és gestionat per dues
diputacions. Pensa que ara hi ha l’oportunitat de fer un salt endavant qualitatiu per tal de
promoure el desenvolupament econòmic dels territoris dels parcs naturals de Catalunya a
partir de la millor gestió del medi.
Apunta que una altra cosa serà quan s’hagi d’abordar la Llei de Biodiversitat i del
Patrimoni Natural que és la modificació de la Llei d’Espais Naturals de Catalunya però
insisteix que amb la Llei de l’Agència no es toca res de tot això i en canvi serà més
participada perquè ara la Direcció General és només en Ferran Miralles i a partir d’ara hi
haurà 21 persones i potser més endavant 25 persones que podran incidir en el seu
Consell d’Administració i que considera que han de ser alcaldes, alcaldesses, regidors i
regidores dels municipis del medi rural tal i com han demanat a l’Associació de Municipis i
a la Federació de Municipis.

El Sr. Ramon García González, alcalde de l’Ajuntament de Figaró-Montmany pensa que
les coses no s’han fet bé i que una prova és la pròpia carta que el Conseller ha dirigit a
tots els ajuntaments. Creu que fa falta que s’escolti, de veritat, als alcaldes i alcaldesses
que estan lluitant cada dia a peu de carrer i posa en valor el manifest que han redactat els
ajuntaments i que tot seguit serà llegit i sotmès a votació.
El Sr. Josep Tarín comenta que a l’article 4 es diu que hi haurà un únic representant de
les administracions supramunicipals que gestionen parcs. Tenint en compte que només hi
ha 4 diputacions, que la Diputació de Barcelona fa més de 40 anys que gestiona parcs
naturals des de la seva Xarxa amb una experiència d’èxit reconeguda internacionalment,
tenint en compte que la Diputació de Tarragona i la Diputació de Lleida no gestionen cap
espai natural directament, tenint en compte que la Diputació de Girona si que gestiona
unes 70.000 hectàrees algunes d’elles compartides amb la Diputació de Barcelona al parc
del Montseny, pregunta com pensen implantar la representació d’aquestes
administracions supramunicipals a l’òrgan de govern de l’Agència, pregunta si serà per
rotació, per experiència, per superfície gestionada o bé es pretén absorbir la gestió que
avui està fent la Diputació de Barcelona.
La Sra. Marta Subirà contesta que, efectivament, la DLL i la DT no gestionen cap espai
protegit. Pensa que la idea que tenien els diputats era que aquesta posició fos ocupada
per la DB per la seva trajectòria i experiència o per la DG que són les dues entitats que
gestionen espais protegits.
La Sra. Marta Subirà i el Sr. Ferran Miralles s’acomiaden i marxen de la reunió ja que tot
seguit es farà lectura d’una proposta de manifest per sotmetre a votació.
El Sr. Pere Garriga procedeix a la lectura de la proposta de manifest.
La Sra. Anna Barnadas comenta que no està segura de si té dret a vot i també que ha
rebut la moció molt tard, quan ja havia començat la reunió i ha tingut que estudiar-la
mentre es desenvolupava la reunió, creu que no és la millor manera de procedir.
La Sra. Joana Barber respon que si, que és membre del Consell Coordinador i té dret a
vot.
El Sr. Pere Garriga també respon que han estat reunits dissabte, diumenge, que s’han
comunicat mitjançant whatsapps, que s’han fet reunions telemàtiques fins i tot aquesta
mateixa tarda per ultimar el manifest i que no ha sigut fins uns minuts abans de començar
aquesta reunió que no s’ha enviat el manifest a tothom.
La Sra. Anna Barnadas agraeix les explicacions i comenta que no tenia cap intenció de
fer retrets als alcaldes, només era la intenció de posar en clar com han anat les coses
aquests dies.
La Sra. Joana Barber també comenta que, com a secretària del CCO, el manifest li ha
arribat quan ja havia començat la reunió i que llavors l’ha enviat a tothom, no ha pogut ferho abans.
El Sr. Francisco Javier Pastor Núñez, conseller del Consell Comarcal de la Selva
comenta que a ell no li ha arribat la moció i també pregunta si té dret a vot.

La Sra. Joana Barber li respon que si que té dret a vot.
La Sra Joana Barber dona pas a la votació de la proposta de manifest:
-

-

Montseny:
SI
Aiguafreda:
S’ABSTEN
El Sr. Miquel Parella i Codina, alcalde de l’Ajuntament d’Aiguafreda vol comentar
que estan a favor de l’Agència i que algunes de les coses que es demanen en el
manifest, especialment en els punts dos i tres, queden recollides en la carta que el
Conseller Calvet va enviar. També creu que com a CCO del parc i només pensant
en el parc creu que seria positiu que existís aquesta eina. Per una altra banda
també comenta la no presencia de les administracions en el territori i el fet de no
comptar amb els ajuntaments. El sentit del seu vot l’explica perquè no aturarà una
llei que creu que pot resoldre molts problemes relacionats amb sostenibilitat i medi
ambient només per un error de procediment que és bàsicament que no s’ha
considerat als ajuntaments.
Arbúcies:
SI
Breda:
SI
Campins:
SI
Cànoves i Samalús:
SI
El Brull:
SI
Figaró-Montmany:
SI
Fogars de Montclús:
SI
La Garriga:
SI
Gualba: (No hi assisteix cap representant)
Riells i Viabrea:
NO
Sant Esteve de Palautordera:
SI
Sant Feliu de Buixalleu:
SI
Sant Pere Vilamajor:
SI
Tagamanent:
SI
Viladrau:
SI
Seva: el Sr. Ferran Teixidó vota en representació de Seva per vot delegat
SI
Consell Comarcal del Vallès Oriental: (No hi assisteix cap representant)
Consell Comarcal d’Osona:
SI
Consell Comarcal de la Selva:
SI
Diputació de Girona:
NO
Diputació de Barcelona:
S’ABSTEN
DARPA: (No hi assisteix cap representant)

La Sra Joana Barber resumeix:
- 3 representants que no han assistit
- 2 vots en contra
- 2 abstencions
- 17 vots a favor
Comenta que faran arribar aquests resultats a qui pertoqui.
Sra. Anna Barnadas López, diputada de Medi Ambient de la Diputació de Girona per
cloure la sessió dona les gràcies a tothom per la seva feina i confia en que l’Agència serà
una bona eina de la que se’n podran beneficiar els territoris que no estan gestionats per

les diputacions.
Sr. Josep Tarín Canales, diputat de Mobilitat, Espais Naturals i Prevenció d’Incendis
Forestals de la Diputació de Barcelona agraeix a tothom el gran esforç que s’ha fet per
posar sobre la taula la problemàtica que ha portat la creació de l’Agència.

I sense més temes a tractar s’aixeca la sessió a les 19:10 hores.
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