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ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL COORDINADOR DEL PARC
NATURAL DEL MONTSENY.
Lloc : Reunió telemàtica
Data : 11 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. Ferran Teixidó Turner, alcalde de l’Ajuntament del Brull
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. Marc Uriach, alcalde de l’Ajuntament de Gualba
Il·lm. Sr. Miquel Parella i Codina, alcalde de l’Ajuntament d’Aiguafreda
Il·lm. Sr. Pere Garriga Solà, alcalde de l’Ajuntament d’Arbúcies.
Il·lma. Sra. Noemí Bastias, alcaldessa de l’Ajuntament de Viladrau.

Il·lma. Sra. Maria Anna Pineda Mir, alcaldessa de l’Ajuntament de Seva
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
Sra. Neus Marrodán i Torrents, regidora de l’Ajuntament de La Garriga
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
Sr. Josep Mª Pena Sant, director dels Serveis Territorials del DARP a Barcelona
Sr. Ramón Lletjós Castells, director dels Serveis Territorials a la Catalunya Central
Sr. Francisco Javier Pastor Nuñez, Consell Comarcal de la Selva
Sr. Joan Daví Mayol, conseller del Consell Comarcal Vallès Oriental
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
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior.
2. Donar compte dels temes més rellevants tractats a la Comissió Consultiva.

3. Donar compte de l’estat actual de la gestió i seguiment del Parc Natural del
Montseny
4. Informe de gestió.
5. Torn obert de paraules.

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 assistència
Abans de començar amb l’ordre del dia vol transmetre al CCO que diversos alcaldes del
Montseny volen debatre el tema de l’Agència del Patrimoni Natural. Demana si el
procediment és preguntar si tothom està d’acord en tractar aquest tema i si és així posarlo a l’ordre del dia.
La Sra. Àngels Palacio, gerent de Serveis d’Espais Naturals de la Diputació de
Barcelona així li confirma i matisa que normalment la votació es faria al final de la sessió
però que no hi veu inconvenient en fer-la a l’inici.
Es procedeix a la votació. La Sra. Joana Barber i el Sr. Josep Tarín constaten que
tothom ha votat afirmativament a tractar el tema i tothom està d’acord en posar-lo com a
primer punt de l’ordre del dia.
1. Debatre sobre l’Agència del Patrimoni Natural.
El Sr. Miquel Àngel Villamuera, regidor de l’Ajuntament de Sant Pere Vilamajor
posa en valor la visió que es pot tenir des dels ajuntaments i expressa la
disconformitat de l’Ajuntament de Sant Pere Vilamajor amb la manera com s’ha
creat aquesta agència, sense comptar amb els ajuntaments. Tampoc estan
d’acord, en alguns punts, de com s’estructura aquesta agència.
El Sr. Ferran Teixidó, alcalde de l’Ajuntament del Brull explica que el seu
ajuntament també s’ha posicionat en contra i que en el Consell d’Alcaldes d’Osona
celebrat ahir van votar a favor d’una moció relativament en contra perquè no van
poder-ho fer d’una altra manera.
També que fa 15 dies, al Consell d’Alcaldes, el Sr. Damià Calvet i el Director
General el Sr. Ferran Miralles entre d’altres van fer un discurs que no li va agradar
gens ja que creu que els van tractar amb menyspreu.
Afegeix que el Sr. Ferran Miralles ha vingut dues vegades al CCO per parlar del
Decret i del pla especial del Montseny i ha promès que posaria tots els mitjans per
tirar-lo endavant i que quan li va preguntar sobre el tema en el Consell d’Alcaldes li
va respondre que no l’havien aprovat perquè tenien en ment un altre projecte més
ambiciós, per tant, creu que ha enganyat al Consell Coordinador.
Per això, si es proposa qualsevol moció en contra de l’agencia des del CCO i, per

tant, des dels ajuntaments del parc, hi estaran a favor.
El Sr. Patrici Cros, regidor de l’Ajuntament de Riells i Viabrea explica que amb les
primeres informacions que van tenir sobre l’agència arribades des del Pallars i en
la reunió que van tenir amb 10 alcaldes, amb el Sr. Rafel Catafal, etc. van quedar
una mica preocupats. Un cop van parlar amb el Sr. Damià Calvet van quedar més
tranquils i la impressió els hi va canviar radicalment. Tot i que en un principi es van
afegir a un manifest del Pallars que hi estava en contra, ara ja no han volgut
passar a Ple i es mostren a favor de la creació d’aquesta agència.
El Sr. Ignasi Martínez, alcalde de l’Ajuntament de Tagamanent indica que aquest
tema el volen tractar en el ple que tindrà lloc la setmana vinent.
Explica que és un tema sobre el qual els hi ha arribat informació des de diferents
vies i posicions, també sobre una possible invasió de competències dels
ajuntaments. Creuen que una llei que mira de regular tot el medi natural és
suficientment important com per a què s’hagués produït debat. El seu
posicionament és difícil perquè sempre s’han declarat defensors de l’ecologia i de
la conservació del medi natural i entenen que s’ha de fer alguna cosa al país però
hi ha molta informació i no acaben de treure l’entrellat. Des del seu Ajuntament
demanen que l’aprovació d’aquesta agència s’aplaci, que es revisi, que es parli
comptant de veritat amb el territori.
El Sr. Josep Cuch, alcalde de l’Ajuntament de Cànoves i Samalús explica que van
considerar que se li podia donar suport a aquest manifest, si bé no era un manifest
de tots els alcaldes del Montseny, perquè no estan d’acord en les maneres com
s’ha produït tota la tramitació de l’agència del patrimoni natural. Creu que s’ha de
tenir més en compte a tot el territori, reclama també que els grups independents
siguin tinguts en compte. No és que estigui en contra de la creació de l’agència
sinó de la manera que es fa i com es fa. Es mostren a favor d’una possible moció.
La Sra. Immaculada Font, alcaldessa de l’Ajuntament de Campins indica que fa
menys d’un any que és alcaldessa però fins a aquest moment no ha sentit a parlar
sobre aquesta proposta a nivell de territori. Pràcticament es va assabentar a l’hora
que estaven arribant ja les crítiques i la proposta de manifest en una reunió
d’alcaldes de la que ella no en va tenir coneixement.
Creu que s’ha de parlar de les problemàtiques dels municipis, de l’equilibri que
volen entre la protecció del medi i de les persones, del trobar maneres que siguin
sostenibles per tirar endavant, etc. i creu que han de parlar, també, a nivell
d’Ajuntaments de manera que proposa tenir un espai on trobar-se els alcaldes i
alcaldesses, més enllà de que es puguin trobar també en el CCO.
Quant al manifest explica que s’hi va adherir perquè es plantejava un ajornament
que possibilitava que es pogués parlar més i que es tingués en compte l’opinió
dels municipis.
Ahir van tenir junta directiva de l’ADF de baix Montseny-Migjorn també es van
posicionar en contra.
El Sr. Ramon García, alcalde de l’Ajuntament de Figaró-Montmany vol expressar
que no estan en contra de la possible creació d’aquesta agència però afegeix que
com a Ajuntament no se’ls ha consultat res i no estan d’acord amb això. En aquest
moment, si s’hagués de votar l’aprovació de l’agència, probablement votarien en

contra perquè no estan d’acord en que no s’hagi tingut en compte al territori.
La Sra. Mercè Santmartí, directora dels Serveis Territorials a Barcelona,
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya explica que
des del departament de Territori s’està defensant la creació d’aquesta agència
però que no s’ha d’oblidar que és una proposició de llei d’ERC, Junts x Cat, el
Comuns i el PSC.
Feia quatre anys que s’estava tramitant amb la participació de la Secció Catalana
de Municipis i la Federació Catalana de Municipis i li consta que ells van fer
reunions amb els municipis però creu que potser llavors no es li va donar la
importància que ara se li ha donat i per això aquestes últimes tres setmanes hi ha
la sensació de que s’està fent una cosa com d’amagades del territori.
Al contrari, aquesta eina s’ha creat per millorar la gestió del territori. L’agència no
canviarà les directives europees ni la normativa espanyola, ni les competències, sí
que s’ha pactat amb Agricultura que ara la gestió dels boscos singulars que
estiguin dins dels parcs naturals es farà de manera conjunta. És una eina de gestió
que enlloc de ser una direcció general amb tota l’estructura de la Generalitat de
Catalunya serà una agència que li donarà agilitat contractual, tindrà més diners
perquè dependrà de l’impost del CO2, podrà contractar recursos quan vulgui, etc.
El conseller, a la vista dels dubtes generats en els municipis aquestes últimes tres
setmanes, encara no saben per què, va enviar una carta explicant que no se’ls
aparta, que ara es tramita la llei, que s’ha de fer aquest reglament que vol que
sigui molt participat, que si s’ha de augmentar més persones a l’òrgan de decisió
així es farà, que no és que ell rectifiqui sinó que després de la sorpresa dels
dubtes generats aquestes últimes tres setmanes dons estan oberts a tots i que si
volen que es faci una reunió del Consorci del Montseny amb el conseller, la Sra.
Marta Sobirà, el Sr. Ferran Miralles i ella mateixa per explicar clarament què és
aquesta agència, doncs endavant.
El Sr. Ferran Teixidó en referència al Sr. Josep Cuch explica que el manifest deia
en nom dels ajuntaments quan no se’ls va convocar, simplement algú privat va fer
un manifest amb alguns ajuntaments, que ja li sembla vàlid.
En referència a la Sra. Mercè Santmartí li comenta que això vol dir que el poble
encara és viu, malgrat els que governen, el poble encara té sentiment, encara té
criteri i ganes de lluitar encara que sigui tard i malament.
Creu que els que coneixen el territori són els ajuntaments i no pot ser que faci
quatre anys que estan creant una llei i en el CCO no se n’ha pogut parlar mai, li
comenta a la Sra. Mercè Santmartí que ja els hi podia havia dit. Potser els
ajuntaments ens estem adormint però reclama informació.
Proposa que els ajuntaments es decantin cap a algun costat votant alguna de les
mocions que existeixen.
La Sra. Mercè Santmartí respon al Sr. Ferran Teixidó que ha tingut molts
problemes per poder venir a les reunions dels parcs perquè quan va haver-hi tota
la tramitació de Medi Natural que va passar al Departament de Territori ella no era
membre dels consorcis i es van repartir els espais entre Agricultura i Territori. Més
endavant van acordar que havien d’intentar estar els dos (Agricultura i Territori) en
totes les reunions de parc, i és per això que ella només ha vingut dues o tres
vegades.
Per altra banda també es mostra contenta de que el territori estigui viu. Creu que

potser entre les agendes carregades dels alcaldes i que potser no es va saber
traslladar que el tema de l’agència era prou important, es va pensar que era un
tema que ja aniria arribant. Creu que és un tema que encara es pot parlar i que es
fa per i amb el territori.
El Sr. Albert Rovira, alcalde de l’Ajuntament de Fogars de Montclús, referent al
tema de l’agència, explica que ell sí que se n’ha preocupat en els últims temps i
que s’ha sentit una mica pressionat pel partit.
Creu que, per molta bona intenció que hi hagi hagut, ha faltat molta informació, ell
mateix no n’ha tingut coneixent fins fa un mes o mes i mig i a més a més no té
sentit que municipis i el món rural i forestal (amb un 70% de propietats privades)
no s’hagin tingut en compte i que no pot ser que un òrgan de governança no sigui
més pactat.
El Sr. Miquel Àngel Villamuera contestant a la Sra. Mercè Santmartí vol aclarir
que ell no ha volgut entrar en els continguts d’aquesta llei, simplement vol
expressar la seva disconformitat amb la poca intervenció que ha tingut el territori i
especialment els ajuntaments.
Creu que no es pot dir que aquesta agència substitueix a la Direcció General
perquè el número de funcions són diferents.
Creu que hagués estat més lògic des del punt de vista de la legalitat i de govern
que tota aquesta gestió del medi natural s’hagués portat des d’un sol departament.
Vol destacar que estan parlant d’aquesta llei quan pràcticament ja està aprovada i
se l’han d’empassar a no ser que decideixin ajornar-la per debatre-la tenint en
compte com està en contra tot el territori. El 70% o 80% dels municipis han
conegut aquesta llei fa tres setmanes i això és impresentable.
També creu que aquesta llei no parlarà només dels espais naturals perquè també
s’inclouen els espais verds, per tant, en total s’està parlant del 70% del territori i es
pregunta si una agència ha de tenir el poder de tres agències, la del Medi Natural,
la de l’Agència de Residus i la de l’ACA.
El Sr. Josep Roquet, alcalde de l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu explica
que, com la majoria, també són coneixedors d’aquesta llei fa un mes. Han estudiat
la llei i els hi preocupa certs conceptes que marca, per exemple, es parla del CO2
però també es parla de taxes i de sancions.
El conseller els va convocar a un Consell d’Alcaldes a la Selva i els hi va dir que
això és un mandat del parlament, el dictamen és favorable i és un tema tancat. El
Sr. Josep Roquet creu que això no és debat i que és el que ha faltat, que des de
les alcaldies, quan se’ls presenta un tema important, estan disposat a deixar
agendes i fer el que toca pel territori i en aquest cas no s’ha fet. L’ACM tampoc els
ha informat sobre aquest tema i, per tant, creu que aquesta amplia participació
municipalista que s’està dient no s’ha produït.
Explica que no estan en contra de l’agència sinó de la manera que s’ha fet. S’ha
de debatre i que tothom hi estigui representat.
El Sr. Josep Mª Pena, director dels Serveis Territorials del DARPA a Barcelona vol
expressar el seu màxim respecte per les opinions dels alcaldes i alcaldesses que
apunten a que no hi ha hagut prou participació del territori i apunta que, per tant,
alguna cosa ha fallat.
Explica que, tal i com comentava la Sra. Mercè Santmartí, no ens trobem davant

d’un projecte de llei que impulsi el Govern sinó d’una proposició de llei i, per tant, si
s’ha de votar algun tipus de moció o posicionament nosaltres, per respecte a
l’activitat parlamentària i per respecte als grups parlamentaris que estan treballant
aquesta proposició de llei no participarien d’aquesta votació.
Des del Departament d’Agricultura no poden entendre espais naturals sense
espais agraris, ni la conservació del medi sense el desenvolupament rural, i que en
qualsevol cas allò que garanteix la biodiversitat, la mitigació del canvi climàtic i la
prevenció contra els incendis forestals és que hi hagi activitat agrícola i ramadera i
un sector forestal actiu.
El Sr. Ramón Lletjós, director dels Serveis Territorials del DARPA a la Catalunya
Central apunta que comparteix la posició del Sr. Josep M” Pena.
Creu necessària una agència transversal per preservar tots els valors de la
sostenibilitat i de la preservació del territori però si que és veritat que quasi tots els
alcaldes del territori li han transmès que no han tingut coneixement d’aquesta llei i
sol·liciten que es parli. També es decanta per no participar en cap moció.
Afegeix que a la propera reunió del Consell de Direcció de la Catalunya Central
que segurament tindrà lloc el 23 de juny la directora dels Serveis Territorials de
Territori i Sostenibilitat a la Catalunya Central, la Sra. Míriam Sort ha posat com a
ordre del dia explicar l’Agència, sis dies després de que el Parlament de
Catalunya, previsiblement, aprovarà l’Agència de Patrimoni Natural.
La Sra. Mercè Santmartí només vol puntualitzar al Sr. Miquel Àngel Villamuera
sobre el tema de que l’agència no substitueix a la Direcció General, que si que és
així, que no ha comparat les funcions que apareixen a la web de la Direcció
General de Polítiques Ambientals i les de l’agència però que la idea és que sigui
un òrgan que doni molta més participació a decisions que ara surten d’una o dues
persones i que un òrgan substituirà a l’altre.
La Sra. Anna Barnadas, diputada de Medi Ambient de la Diputació de Girona vol
aportar un punt de vista diferent, menys polític, no vol que es faci del medi ambient
una eina política i creu que el que tenim al davant és una molt bona eina que serà
bona eina depenent de com la fem servir tots plegats.
També fa saber que pot estar d’acord amb tots els alcaldes en que la manera en
que s’ha fet la feina fins ara no és la òptima. Creu que és molt important la
participació dels municipis, sobretot dels més petits.
Explica que ve d’una cultura mediambiental on veu molta transversalitat, on el
patrimoni natural és un bosc, és un parc natural, és un espai conservat i és també
l’espai agrícola generador de biodiversitat, conservar el bosc, evitar els incendis,
fer una bona gestió de boscos i li agradaria veure una agència on tot això fos
integrat però ara mateix veu que aquesta agència no es presenta així. Espera que
a la llarga, aquesta agència, pugui evolucionar i entre tots gestionar el territori com
es mereix.
També vol fer un parell de puntualitzacions. El consell de direcció s’ampliarà i hi
seran presents associacions forestals de municipis forestals i micro-pobles.
L’agència no té competències sobre boscos privats, només té competències sobre
boscos públics o comunals i aquells que estiguin sota una òrgan de protecció
especial, l’agència només pot emetre informes. Per tant, no s’augmentarà la
burocràcia perquè no s’està creant un organisme.
Sobre invasió de competències, es mantenen les competències del DARPA.

Sobre la Taxa del CO2 comenta que la meitat revertirà en mitigació de canvi
climàtic i l’altra anirà cap als espais naturals.
Apunta que ara, amb l’agència, es crea l’eina i queden dos gruixos legals que un
és els Estatuts i l’altre la Llei de Patrimoni Natural i Biodiversitat on creu que hi
podran ser tots escoltats.
Comenta que si ha de sortir una moció sigui per demanar la participació però no
per aturar la creació de l’agència perquè creu que al territori és esperada.
El Sr. Josep Tarín comenta que avui no està a la reunió com a alcalde sinó com a
Diputat d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona. Explica que la posició de la
DIBA no és la que a ell li agradaria personalment, és una posició no definida, no
s’ha pronunciat, per tant avui mantindran una posició neutral en aquest debat. Si
s’ha de fer alguna proposta de pronunciament anima a que es faci i es voti.
La Sra. Joana Barber comenta que s’hauria de definir què és el que el Consell
Coordinador vol proposar com a acord si és que existeix alguna proposta d’acord.
El Sr. Ignasi Martínez comenta que, en síntesi, el que estan dient els alcaldes i
alcaldesses és que no s’està en contra d’una agència però si que se està en contra
del procediment i que no estiguin representats els ajuntaments i que el que s’està
demanant és que s’aturi el procediment per reiniciar un procediment de participació
per definir entre tots com ha de ser aquesta estructura.
Creu que es podria fer un text semblant a aquest: “El CCO del Parc Natural del
Montseny demana l’aturada del procediment al Parlament de Catalunya en la
tramitació de l’Agència Catalana de la Natura seguit de l’inici d’un procés
participatiu actiu amb presència dels municipis del Parc Natural del Montseny als
quals representem en què es treballi proactivament en la redacció del contingut de
la futura estructura d’una Agència Catalana de la Natura.
El Sr. Miquel Parella, alcalde de l’Ajuntament d’Aiguafreda vol fer un comentari
sobre qüestions de procediment. No sap si avui es factible i fins i tot si es pot fer
procedimentalment, redactar i aprovar un comunicat per part del CCO quan alguns
membres ja han dit que no s’hi manifestaran. Afegeix que és un punt que no
estava previst a l’ordre del dia i s’hi ha incorporat de manera prioritària però entén
que quan es va a un consell, o a un ple, o a una junta el que es debat o es sotmet
a votació és una cosa que ja es té prèviament i per tant s’ha pogut llegir, entendre,
manifestar per part de tothom.
La Sra. Àngels Palacio Creu que caldria que sortís d’aquí un text i votar-lo. Si no
surt un text només es podria dir que s’ha debatut i que hi ha hagut diferents
posicionaments però no podria ser el pronunciament de l’òrgan.
La Sra. Neus Marrodán, regidora de l’Ajuntament de La Garriga creu que el seu
municipi no té totes les eines per posicionar-se avui, aquí, en aquest consell. El
seu ajuntament no ha participat de cap dels posicionaments anteriors, no se’ls ha
comunicat i estan intentant, arrel dels debats, intentant informar-se al màxim.
Explica que li sembla que posicionar-se avui li sembla una mica precipitat. Si que
comparteix moltes opinions que s’han expressat avui com la de que fa falta una
participació més intensa i un coneixement més de fons del territori que no s’han
tingut en compte a l’agència.

Proposa emplaçar al CCO d’aquí a uns dies amb un text conjunt i no votar avui un
text redactat precipitadament.
La Sra. Anna Barnadas recorda que la Sra. Mercè Santmartí ha ofert que
vinguessin al CCO el conseller, la secretaria general i el director general i proposa
que siguin escoltats.
El Sr. Albert Rovira explica que no vol dubtar de la bona voluntat i de la
professionalitat però creu que ha quedat molt clar que ha faltat molta informació i
participació dels ajuntaments. També s’ha reconegut que hi ha voluntat de
modificar l’òrgan de governança per incloure-hi més gent dels ajuntaments i del
sector, per tant, és partidari de fer una moció a favor de paralitzar el procediment.
El Sr. Ramón Lletjós considera adequat ajornar la votació sobre aquest tema.
El Sr. Josep Cuch creu que sí cal arribar a alguna conclusió en aquest CCO i
també que és precipitat redactar la moció avui. El CCO hauria d’acordar si es
redacta una moció i els ajuntaments, en els propers dies, poden decidir si s’hi
adhereixen o no. O bé, no redactar cap moció i el CCO acorda sol·licitar la reunió
amb el Consell, Secretaria General i Director General.
Entén que la posició de la majoria dels ajuntaments és clara i que la moció hauria
d’arribar abans del dia 17 de juny que és quan s’aprovarà la llei de l’agència al
Parlament.
El Sr. Patrici Cros expressa la seva conformitat amb aquesta última proposta de
moció i després que cada ajuntament s’hi adhereixi o no. Ara no és el moment
d’aprovar res.
La Sra. Joana Barber insisteix en que sembla que tothom vol sortir del CCO amb
alguna proposta del que s’hagi de fer i que aquesta proposta pot ser fer un consell
extraordinari. També creu que s’ha de tenir clar si es vol que el CCO es pronuncií
com a tal.
La Sra. Núria Masnou, alcaldessa de l’Ajuntament de Montseny explica que el seu
ajuntament ha decidit que vol aturar l’aprovació de l’agència perquè volen tenir
molta més informació, no en tenen gaire i ara veu que la resta d’ajuntaments
tampoc. També apunta que hauria d’haver més representació del territori dins de
l’òrgan de governança de l’agència. El seu ajuntament ha decidit manifestar-se per
tal d’aturar l’aprovació de l’agència. També anima a tots els ajuntaments a passarse la informació que rebin sobre el tema.
El Sr. Miquel Àngel Villamuera pensa que un CCO del Parc Natural del Montseny
té l’obligació de fer un comunicat, el que sigui. Pensa que s’hauria de fer un
manifest que com a mínim digui que els ajuntaments no han pogut participar en
una llei tan important pel seu territori.
La Sra. Mercè Santmartí vol afegir que un tema entrat a l’ordre del dia, que no
s’ha pogut mirar amb tranquil·litat i amb un membre, el Sr. Ferran Teixidó, que ha
hagut de deixar la reunió, pensa que no seria adient redactar un text a corre cuita.
Manifesta la seva voluntat de que abans de redactar res, tinguin la informació de

primera mà amb el conseller, la secretària general i el director general fent una
reunió amb ells abans del dia 17 que és quan es debatrà la llei al Parlament.
El Sr. Pere Medina, regidor de l’Ajuntament del Brull i vicepresident del Consell
Comarcal d’Osona vol apuntar que el Sr. Ferran Teixidó està ben representat i li ha
delegat el vot. Comenta que no vol que pensin que la gent del món rural és
ingènua, s’han informat, han compartit videotrucada amb el conseller, han discutit i
han reafirmat la postura que creu que molts comparteixen.
Demana que la moció que es va aprovar a l’Espai Natural Guilleries-Savassona
sigui el document de treball a partir del qual pugui sortir una proposta que el CCO
pugui aprovar ja que és un document aprovat per consens en l’últim CCO d’aquest
espai gestionat per la DIBA.
La Sra. Joana Barber, resumint, creu que ha quedat clar que es vol fer un
pronunciament des del CCO i creu que requereix convocar un CCO extraordinari
on surtin propostes que es puguin votar. També pensa que estaria bé la possibilitat
de demanar que per part de Territori, al conseller o a la secretaria general o al
director general, es pugui dialogar amb el territori, es pugui explicar i que mentre
això no es faci, mirar d’ajornar la possible aprovació d’aquesta Agència Catalana
de la Natura. És a dir, que el territori se senti escoltat.
Demana si tothom està d’acord per poder avançar en aquest sentit. Feta la
consulta, s’aprova.
2. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior.
S’aprova l’acta de la reunió anterior sense cap esmena.
3. Donar compte dels temes més rellevants tractats a la Comissió Consultiva.
La Sra. Joana Barber explica que la reunió de la Comissió Consultiva es va
celebrar mitjançant la plataforma Teams i va ser força participada. Destaca els
temes que van ser objecte de més interès:
- COVID-19: es va expressar la preocupació per la poca presència al territori
durant aquesta pandèmia, per les noves fases i per la vinguda de gent al
territori.
- Temporal Glòria i pluges d’abril: també es va mostrar preocupació pels seus
efectes.
- ILP presentada per la Coordinadora per la Salvaguarda del Montseny: van
explicar que ho van fer perquè no s’havia tirat endavant el decret.
Es va explicar l’estat actual del decret i va quedar entès que ja s’ha fet tota la
feina que s’havia de fer i que ara el decret està en la fase final, pendents de
que els serveis jurídics de la GC donin el seu vist i plau per a que pugui ser
aprovat.
4. Donar compte de l’estat actual de la gestió i seguiment del Parc Natural del
Montseny
El Sr. Lluís Martínez Ujaldón, director del Parc Natural del Montseny explica que
hi ha dos problemes bàsics per dur a terme la gestió del territori:

1. El confinament prioritza la feina telemàtica en tots els sectors laborals.
2. A final de gener va haver un problema de contaminació per amiant a la nau on
es troben els vehicles, els vestidors, les oficines, ordinadors de la guarderia,
eines i maquinària de la colla de manteniment, etc. Es va haver de precintar la
nau i actualment encara no es pot entrar a fer ús de tot el que hi ha a dintre,
únicament s’han pogut des-contaminar els vehicles i això fa molt difícil la feina
del personal que té a veure amb el treball presencial.
Es tracta d’un tema molt delicat que, per salut laboral, s’ha de complir amb una
sèrie de normatives i procediments.
Comenta que l’efecte d’aquests dos problemes ha sigut que només es fan de
manera presencial les feines que són essencials, de fet, el protocol de riscos
laborals de la Diputació demanava que gairebé no es treballés però allà on ha
calgut anar-hi, s’ha fet i s’ha fet un seguiment.
A més a més, també relacionat amb la COVID-19, cal afegir que hi ha personal
que ha pogut demanar dispensa de treballar per fills i per edat de risc.
La conseqüència de tot això és que hi ha una presència al territori bastant baixa i
no perquè no hi hagi voluntat de ser-hi, sinó perquè les condicions que posa riscos
laborals de la Diputació obliga a tenir una presència mínima ja que prioritza el
treball telemàtic. En definitiva, la baixa presència al territori no es causada
únicament per la pandèmia i el confinament sinó també per la contaminació per
amiant de tota la maquinària i equips.
A nivell d’informes de la guarderia, tots els informes i ordinadors per fer-los estan a
l’oficina.
A nivell de tècnics, es prioritza el seu treball telemàtic i el presencial es limita a un
parell de dies per setmana, tot i així, els tècnics estan anant al territori, s’estan
recuperant les obres que s’havien paralitzat, s’estan fent les direccions d’obres.
Després de setmanes ja s’ha pogut tenir accés remot al servidor i s’està disposant
de material informàtic per poder treballar des de casa.
5. Informe de gestió.
El Sr. Lluís Martínez presenta l’informe de gestió:
-

-

-

S’ha continuat participant en les reunions de la xarxa CETScat.
La reunió del fòrum permanent de la CETS va tenir lloc al Figaró el 17 de
desembre. Es va explicar el procés de renovació de la carta. Des de Europarc
España, degut a situació creada de la pandèmia, s’ha acceptat prorrogar la
presentació del dossier per fer la renovació del parc i d’algunes empreses que
ja els hi tocava fins al març de 2021. Es va entregar de la nova imatge de les
empreses acreditades en la reunió del fòrum permanent de la CETS . I
s’informà que dels 5 premis europeus que ha donat la ret Europarc un ha sigut
per un equipament del parc, el Restaurant el Bellver i Museu de l’Agustí.
Quant al sistema de qualitat, s’han fet les reunions necessàries de cara a
l’auditoria. Aquest any tocava l’auditoria de renovació del sistema Q de
Qualitat de l’ús públic del parc que es va fer abans d’ahir i es va obtenir una
molt bona nota. Felicita a tot el parc.
Sobre les activitats organitzades, s’han hagut d’anular moltes.
Mostra, en diapositives, informació sobre la comunicació tant de les visites als
diversos webs del parc, com de l’augment de notícies.

-

-

-

-

També mostra una relació d’obres desenvolupades abans de ser suspeses
per la COVID-19 i que ara s’estan tornant a posar en marxa.
Sobre el tema dels aiguats, s’han pogut fer actuacions d’emergència al territori
gràcies als ajuts especials habilitats per aquests casos, com han sigut els
aiguats de l’octubre del 2019, el temporal Glòria al gener i els aiguats del 20 i
22 d’abril.
Quant a les subvencions:
- El període de sol·licitud en l’àmbit de Barcelona era del 18 de març a 20
d’abril. Amb l’inici del confinament degut a la COVID-19 van quedar
suspeses i s’han reiniciat el 2 de juny fins al 6 de juliol.
- Com a novetats, a tota la xarxa de parcs de la DIBA s’estenen les
subvencions de les activitats forestals, agrícoles, ramaderes, biomassa,
eficiència energètica i empreses de serveis de la CETS a l’àmbit de tot el
sòl no urbanitzable dels municipis de menys de 5.000 habitants que per la
banda de Barcelona serien tots excepte la Garriga. Tot i així, en el cas del
parc del Montseny, per corregir una mica l’afectació de la Garriga, s’amplia
a tot l’àmbit de la Reserva de la Biosfera les activitats ramaderes de
caràcter extensiu, activitats agrícoles que desenvolupin agricultura
ecològica o en transició a l’agricultura ecològica, tèrmiques i biomassa,
eficiència energètica i empreses de serveis de manera que pràcticament
s’està cobrint a tots el municipis.
Una altra novetat és que les activitats agrícoles i ramaderes no queden
supeditades a haver-les sol·licitat l’any anterior.
- En el cas de les subvencions de Girona, no van quedar afectades per
l’aturada provocada pel coronavirus i han seguit el seu procediment. Es va
tancar la convocatòria el 14 de febrer i ara ja s’està fent treball de valoració
i adjudicació dels ajuts.
Mostra, en diapositives, una llista de tota una sèrie de programes de
seguiment de paràmetres ecològics. El 19 de febrer es va inaugurar l’exposició
de 40 anys de conservació i educació ambiental al Montseny. Va quedar
aturada però ara ja es troba a l’espai Montseny de Viladrau.
En l’àmbit de la Reserva de la Biosfera:
- Pla d’Acció de la Reserva de la Biosfera pels propers 10 anys: s’està
treballant i per això s’ha fet una adjudicació a una consultora externa per tal
de dinamitzar-lo i redactar-lo.
La Sra. Joana Barber vol puntualitzar que bàsicament el que s’ha fet és la
contractació, no s’ha començat, i que quan es comenci s’informarà a
tothom per tal de que es faci de manera participada. Comenta que es farà
un correu electrònic a tots per tal de començar a participar del procés.
- Grup de mobilitat: el 6 de febrer es va celebrar una reunió del grup de
mobilitat del Montseny.
Amb la crisi sanitària de la COVID-19 les dues línies regulars de Sant
Celoni a Santa Fe i de Sant Celoni a la Plana del Coll van quedar aturades.
Es reprèn el servei aquest cap de setmana dies 13 i 14 de juny.
Mostra dades d’usuaris totals i de bus tenint en compte que es compten
des del punt en el que s’inicia la separació de les dues línies al CI de
Fogars de Montclús.

La Sra. Joana Barber comenta que a la reunió del grup de mobilitat del
mes de febrer es va decidir que la línia que va des del punt d’inici del CI de
Fogars de Montclús fins a Plana del Coll es farà a demanda perquè,
excepte a la tardor que va molt plena, moltes vegades és un bus que no
s’acaba d’omplir. És a dir, es vol donar el servei però per a que no hi hagin
autobusos que facin el trajecte vuits serà a demanda.
També es va posar sobre la taula la possibilitat de fer unes proves pilot,
que en aquest moment és complicat però per no perdre de vista l’idea, de
línies d’autobús des de l’estació de tren de Santa Maria de Palautordera
fins a Montseny i des de l’estació de tren de Balenyà fins a Collformic i
Viladrau.
6. Torn obert de paraules
La Sra. Immaculada Font recalca la necessitat de tenir un àmbit, un grup de
treball on els ajuntaments puguin palar dels problemes que van sorgint al territori
de manera que es pugui arribar al CCO amb els temes tractats amb anterioritat.
Posa per exemple un tema sorgit a partir de la desescalada i es tracta d’un
problema de mobilitat. Els caps de setmana hi ha hagut un augment sobtat de
visitants al parc que ha generat malestar a nivell de territori perquè s’ha hagut de
patir la velocitat i soroll dels cotxes que passen per algunes de les carreteres que
porten al parc i que passen pel mig dels pobles. Tot i això considera important que
la gent pugi al Montseny tant perquè hi tenen dret com pel benefici de les activitats
econòmiques dels municipis.
La Sra. Anna Barnadas vol agrair al Sr. Lluís Martínez l’extens informe de gestió
del parc i també als equips tècnics la feina que estan fent aquests últims mesos en
que s’està treballant d’una manera precària.
També comenta, recolzant les paraules de la Sra. Immaculada Font, que la
mobilitat té molta importància dins del parc i que treballar la mobilitat del Montseny
hauria de ser un dels objectius futurs.
La Sra. Joana Barber només vol recordar que hi ha un estudi de mobilitat i un
grup de treball de mobilitat i que tothom està convidat a participar en el grup de
treball. De fet, aviat es farà una nova reunió i es convidarà a tothom perquè
coincideix en que és una necessitat en el cas del Montseny.
El Sr. Samuel Torres i Torrent, regidor de l’Ajuntament de Breda només vol
apuntar que a la carretera de Riells a Gualba hi ha un esvoranc molt gros i
pregunta si està prevista la seva reparació. Li preocupa la mobilitat davant de
possibles urgències dels veïns.
La Sra. Joana Baber li comunica que el Sr. Marc Uriach, alcalde de l’Ajuntament
de Gualba ha hagut de deixar la reunió.
El Sr. Lluís Martínez comenta que l’Ajuntament de Gualba va senyalitzar amb
cinta i els guardes van fer l’informe. S’està gestionant des de l’Ajuntament de
Gualba però ho preguntarà.
Aprofitant el torn de paraula vol comentar el tema de la mobilitat. L’increment de

gent que va accedir de cop al parc els dos últims caps de setmana arran de la
desescalada va provocar una gran intensitat de trànsit a les carreteres, soroll, perill
per ciclistes, motos, vianants etc...
Explica que es va estar parlant del tema amb Mossos. També van haver-hi
demandes dels alcaldes. El diputat de l’Àrea va enviar un escrit al Servei Català de
Trànsit i el cap de setmana passat ja va haver-hi un dispositiu important de part del
Mossos fins i tot amb helicòpter. Ja han comunicat que el cap de setmana vinent
tornaran a desplegar aquest dispositiu que no és només Trànsit sinó també
Mossos URMA i Agents Rurals per cobrir pistes forestals i gossos sense lligar.
El Sr. Ignasi Martínez vol sumar-se a la proposta de la Sra. Immaculada Font i
creu que és necessari que els alcaldes i alcaldesses del Montseny estiguin
periòdicament en contacte per parlar del dia a dia i més en situacions com
aquestes, referint-se a la situació creada per la COVID-19 en temes de mobilitat,
però també recorda que s’han passat uns aiguats a l’octubre de 2019 i després el
temporal Glòria, la ILP de la Coordinadora per la Salvaguarda del Montseny,
Agència del Patrimoni Natural, etc...
També vol sumar-se a la felicitació de la Sra. Anna Barnadas cap a l’equip tècnic
del parc.
Referent a l’Agència del Patrimoni Natural, proposa sortir avui del CCO amb una
data per celebrar el CCO extraordinari per tractar del tema. Per exemple, proposa
dilluns dia 15 de juny a la tarda i que si pot venir algú des del Departament per
explicar-la, millor.
La Sra. Joana Barber comenta que depenen de les agendes del diputat de
Barcelona i de la diputada de Girona per concretar dia i hora.
La Sra. Núria Masnou només vol recolzar les paraules de la Sra. Immaculada
Font i del Sr. Ignasi Martínez referent a la mobilitat, sobretot en referència a les
molèsties que ocasionen les motos.. Per una altra banda, comenta que es troben
que estan fent la promoció econòmica i turística del municipi i que necessiten que
pugi gent però d’una manera ordenada i fent-hi un seguiment en quant a mobilitat.
Creu que potser s’hauria de fer una mica de campanya informativa.
La Sra. Joana Barber transmet de part de la diputada de Girona i del diputat de
Barcelona la seva disponibilitat per celebrar el CCO extraordinari el dilluns 15 de
juny a les 17 h.
El Sr. Pere Medina se suma a les paraules de la Sra. Immaculada Font davant la
necessitat de crear un fòrum o grup on les alcaldesses i alcaldes puguin compartir
inquietuds, necessitats i experiències.
També comenta que els incidents amb gossos deslligats continuant provocant
molèsties i morts entre els ramats, que el Brull va fer unes ordenances pròpies i
en el passat CCO el diputat va entomar la petició de donar suport jurídic per poder
tramitar totes les denúncies al respecte. Demana al diputat Sr. Josep Tarín si els hi
pot dir alguna cosa referent a aquest tema.
La Sra. Àngels Palacio indica que pot respondre ella ja què és un tema que els hi
toca més de prop. Explica que és cert que el diputat va dir que se’ls hi donaria
suport, de fet, es va donar suport per la creació de l’ordenança sobre els gossos

perquè era la revisió d’un text. Després, quan es va veure la feina que es
demanava des dels ajuntaments, que era el suport per tramitar les denúncies, es
van donar compte que no tenien prou personal per dur-ho a terme.
Comenta que va enviar un ofici al Sr. Ferran Teixidó el 24 de març dient-li que hi
ha un servei de la Diputació que és el que dona suport per aquests temes.
En definitiva, explica que no és que Gerència es vulgui treure de sobre el problema
sinó que es un tema de recursos, no tenen prou juristes.
S’ofereix per fer gestions per veure si aquest servei de la Diputació se’n pot fer
càrrec de les tramitacions de les denúncies.
La Sra. Neus Marrodán recollint algunes intervencions comenta que també està
d’acord en trobar una eina complementària per poder contrastar amb tots els
ajuntaments el dia a dia.
La Sra. Joana Barber comunica de part de la Sra. Mercè Santmartí que el
conseller assistirà al proper CCO extraordinari del dia 15 de juny.
El Sr. Albert Rovira explica que després d’un any de funcionament del transport
públic estaria bé fer una anàlisi del seu funcionament i veure quins objectius i
expectatives es plantegen. Comenta que els autobusos que pugen a Santa Fe i
Fontmartina en els moments de més afluència provoquen cues molt llargues.
La Sra. Àngels Palacio explica que van fer una modificació del Pla Especial de
Montesquiu i van buscar una comissió executiva que era més àgil i que, per tant,
és podria explorar la possibilitat de crear un òrgan més flexible per a què els
alcaldes i alcaldesses es puguin trobar i que fos convocat des del parc. No està
segura de si el Pla del 78’ ho contempla, però, sinó també podria ser un acord del
mateix CCO de constituir una comissió executiva per tal de que els temes més
importants, com després d’un temporal Glòria, es puguin tractar i es convocaria
des del CCO.
La Sra. Joana Barber explica que aquesta comissió executiva ja està prevista en
el nou decret però apunta que creu que això no és el que s’està demanant des
dels ajuntaments.
La Sra. Àngels Palacio transmet la disponibilitat de Gerència per ajudar als
Ajuntaments en aquest aspecte.
El Sr. Miquel Àngel Villamuera només vol recalcar la importància de tenir un
fòrum dels ajuntaments on es puguin donar pautes per avançar en la protecció i
conservació del Montseny.
El Sr Josep Tarín Agraeix a tothom l’esforç per aquest consell llarg i debatut i
emplaça a tothom pel pròxim dilluns dia 15 de juny.
La Sra. Anna Barnadas agraeix a tothom la feina que estan fent i els emplaça pel
proper dilluns per celebrar el CCO extraordinari.

I sense més temes a tractar s’aixeca la sessió a les 19:30 hores.
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