Àrea de Territori i Sostenibilitat
Oficina Tècnica de Parcs Naturals

ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DE LA COMISSIÓ CONSULTIVA DEL PARC
NATURAL DEL MONTSENY.
Lloc : Reunió telemàtica
Data : 27 d’octubre de 2020
Hora : 17 hores

ASSISTENTS:

Presidenta de la
Comissió:

Vice-president de
la Comissió:

Sra. Joana Barber, cap de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals,
Diputació de Barcelona
Sr. Marc Marí Romeo, cap del Servei de Medi Ambient de la
Diputació de Girona

Assistents:
Il·lma. Sra. Anna Barnadas López, diputada de Medi Ambient de la Diputació de Girona
Il·lma. Sra. Maria Anna Pineda Mir, alcaldessa de l’Ajuntament de Seva
Il·lm. Sr. Ferran Teixidó Turner, alcalde de l’Ajuntament del Brull
Il·lma. Sra. Maria Immaculada Font Micola, alcaldessa de l’Ajuntament de Campins
Sra. Esther Villanueva Marsal, 2a tinent de l’alcaldia de l’Ajuntament de Cànoves i
Samalús
Sr. Patrici Cros García, regidor de l’Ajuntament de Riells i Viabrea
Sr. Alfons Planas Jubany, regidor de l’Ajuntament de Montseny
Sra. Marisa Peláez Rey, Presidenta d’Arremangades Associació de Dones del Montseny
Sr. Carles Lumeras Medrano, Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny
Sr. Lluís Pagespetit Blancafort, Viladraueducació.com
Sr. Carles Masvidal Valle, vicepresident de l’Associació de Propietaris del Montseny
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Sr. Rafael Catafal, Associació de Propietaris del Montseny
Sr. Toni Arrizabalaga Blanch, director del Museu de Ciències Naturals de Granollers
Sr. Arnau Mundet Terricabras, Espai Montseny de Viladrau
Sra. Anna Traveria Coll, Espai Montseny de Viladrau
Sr. Marià Gómez Jara, representant de l’Associació Amics de Tagamanent

Sr. Israel Molinero, de l’empresa Aprèn
Sr. Xavier Font Ferrer, del Parc a taula.
Sr. David Cano Giménez, representant de l’Associació d’empresaris Turístics del
Montseny
Sr. Walter Emde, Casanova de Sant Miquel
Sr. Pep Bruguera Pruna
Sr. Agustí Vulart, representant de l’Associació d’Amics del Montseny
Sr. Jordi Tura, representant del Museu Etnològic del Montseny, La Gabella.
Sr. Daniel Rejat Escrihuela, de la revista La Mostela
Sr. Jordi Padrós Selma, Coordinador d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona
Sr. Quique Rasche, Diputació de Barcelona

Secretari:
Sr. Lluís Martínez Ujaldón, director del Parc Natural del Montseny
S’excusen:
Il·lm. Sr. Josep Tarín Canales, diputat de Mobilitat, Espais Naturals i Prevenció d’Incendis
Forestals de la Diputació de Barcelona.
ORDRE DEL DIA
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior.
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2. Valoració dels efectes de l’actual crisi sanitària sobre l’ús públic del parc i
comunicació de les accions iniciades.
3. Informe de gestió.
4. Recollida d’aportacions i suggeriments per a l’elaboració del Programa d’activitats
2021.
5. Torn obert de paraules.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
La Sra. Joana Barber, cap de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Diputació de
Barcelona, dona la benvinguda a tots els assistents.
La Sra. Anna Barnadas López, diputada de Medi Ambient de la Diputació de Girona,
dona la benvinguda i agraeix a tots els participants la seva assistència.
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior.
S’aprova l’acta de la reunió anterior sense cap esmena.
2. Valoració dels efectes de l’actual crisi sanitària sobre l’ús públic del parc i
comunicació de les accions iniciades.
El Sr. Lluís Martínez Ujaldón, director del Parc Natural del Montseny, explica que
la situació excepcional provocada per la pandèmia ha condicionat el
desenvolupament de la feina al parc. A més a més, el desconfinament ha
comportat uns nous hàbits o actituds en l’accés al medi natural amb l’augment de
brutícia, bany en torrents i rieres, pernoctacions d’autocaravanes, augment de la
densitat del trànsit que ha comportat velocitats excessives, augment de
contaminació acústica sobretot de motos, vehicles mal aparcats,...
Comenta que davant d’aquesta situació s’han dut a terme les següents accions:
- Senyalització de prohibició d’aparcament i pernoctació.
- Senyalització informativa.
- Ampliació de rutes de neteja.
- Contractació de nous serveis de neteja per poder obrir els lavabos públics amb
garantia sanitària.
- Centres i punts d’informació: s’han anat obrint conforme s’han anat adequant
amb pantalles protectores, informe de riscos laborals,...
- Contractació de dos guardes durant les setmanes de tardor per tenir més
presència els caps de setmana i festius.
- Ampliació de l’horari de treball dels guardes.
- Contractació de cinc informadors de reforç per les zones on hi ha més
concentració de visitants.
- Contractació de sis informadors per ajudar a la regulació de la circulació en els
punts on els aparcaments quedaven plens i s’havia de reconduir l’afluència des
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-

d’un punt més llunyà.
Regulació dels accessos al parc: el dispositiu de regulació s’ha desenvolupat
aquest cap de setmana, conjuntament amb totes les administracions i autoritats
implicades, als eixos principals, que són les carreteres de Sant EsteveMontseny-Brull-Seva i la de Fogars-Campins-Santa Fe-Sant Marçal-Viladrau.
Es tracta d’un dispositiu que s’ha hagut de dissenyar amb pocs dies i que s’ha
anat corregint sobre la marxa però, en general, la valoració dels diversos
agents, entitats, administracions,... i sempre tenint en compte que hi haurà
algun sector econòmic amb alguna discrepància, ha sigut molt bona. La
coordinació amb els agents d’altres administracions i vigilants dels municipis
també ha sigut molt bona.

La Sra. Joana Barber comenta que la regulació dels accessos al parc havia sigut
una demanda per part de moltes persones i associacions dels municipis del parc i
vol agrair-los l’ajuda que han prestat per fer evident la situació en la que es trobava
el parc molts caps de setmana. Pensa que aquest és el punt d’inici per fer realitat
el full de ruta per la mobilitat que es vol per al Montseny.
El Sr. Agustí Vulart, representant de l’Associació d’Amics del Montseny, creu que
el parc ha reaccionat molt bé davant de la gran quantitat de gent que ha accedit al
parc de manera sobtada i vol transmetre la seva felicitació.
El Sr. Carles Lumeras Medrano, de la Coordinadora per a la Salvaguarda del
Montseny, fa una primera valoració positiva del dispositiu i també transmet la seva
felicitació. Afegeix, però, que feia molt de temps que reclamaven mesures
d’aquestes característiques i lamenta que s’hagin hagut d’implementar a corre
cuita. Respecte a les properes aplicacions del dispositiu, pregunta si s’ha tingut en
compte les possibles nevades que es puguin produir.
La Sra. Joana Barber respon que les dues diputacions i els ajuntaments s’han
reunit i han acordat que s’ha d’establir un protocol per quan es donin situacions
com nevades, incendis,... i opina que el marc idoni per treballar aquests temes és
el grup de treball de mobilitat. La idea és treballar tots junts, Generalitat de
Catalunya, Diputacions, Ajuntaments, Associacions,... per poder tenir un protocol i
que tothom sàpida què s’ha de fer davant d’una d’aquestes situacions.
El Sr. Israel Molinero, de l’empresa Aprèn, que gestiona la rectoria de
Vallcàrquera i col·labora en el servei d’informació d’El Figaró. A banda de la seva
felicitació, com a informador, agraeix que se’ls hagi incorporat al dispositiu de
manera molt participativa i mostra el seu interès per a que això es mantingui en el
temps.
També comenta que a tota la Vall del Congost hi ha hagut un problema gran amb
els banys a les rieres durant aquest estiu i que és un problema que cal afrontar
amb la mateixa valentia l’estiu vinent.
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3. Informe de gestió
El Sr. Lluís Martínez presenta l’Informe de Gestió. La informació gràfica es troba
en la presentació disponible a: https://parcs.diba.cat/web/montseny/informesdegestio.
1. Activitats d’ús públic:


Fòrum Permanent de la CETS:
-



Sistema Q de Qualitat:
-



S’han fet dues reunions del Fòrum Permanent de la CETS. En la del
passat 15 d’octubre es va validar el document de l’estratègia de la
CETS del Montseny pel període 2021-2025.
S’ha seguit assistint a les reunions de la Xarxa CETS-Cat.

Aquest any s’ha fet l’auditoria de renovació del Sistema de Qualitat que
es va passar pràcticament amb un excel·lent.

Accions d’ús públic:
-

-

Actuacions del Cercle de Voluntaris del parc sobre l’itinerari GR de
Collformic a Matagalls on hi havia una gran dispersió d’itineraris que ha
anat fent la gent i es va reconduir per a que tothom segueixi el mateix
recorregut i no hi hagi dispersió i erosió. També per l’efectivitat del ecocomptador.
Matinal del Parc en el marc del programa Viu el Parc, va tenir lloc el 20
de setembre al Brull.
Dia Europeu dels parcs, en principi previst pel 24 de maig es va
posposar al 4 d’octubre.

2. Projectes i obres:
Alguns són projectes amb la redacció i direcció tècnica feta pels tècnics del
parc. Molts estan vinculats al projecte LIFE Tritó.
OBRES EXECUTADES:


Projecte LIFE Tritó:
-

Projecte de recollida i reutilització d’aigües pluvials al càmping de
Fontmartina.
Projecte de construcció d’un nou sistema de depuració posterior a la
depuradora de Fontmartina.
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Xarxa viària:
-



Actuacions vinculades als aiguats del gener de 2020. S’han fet
directament o en col·laboració amb els ajuntaments i amb les línies
d’ajuts de les dues diputacions.

Equipaments del parc:
-

Renovació bateries instal·lació Solar FV Masia de Casanova de Sant
Miquel.
Millores instal·lació Solar FV Masia de Vallforners.
Renovació sistema de potabilització d’aigua Masia el Polell
Reparació i reforç tancament perimetral càmping Fontmartina

OBRES EN EXECUCUÓ:


Actuacions vinculades al Projecte LIFE TRITÓ
-



Millora d’Equipaments
-



Construcció de 5 passos d’aigua en pistes de la xarxa viària bàsica del
parc.
Projecte de modificació i millora de l’itinerari del Sot de l’Infern. i GR.5.
Projecte de restauració forestal de la part alta del Sot de l’Infern.
Reconstrucció del pas del torrent, en zona de Riera de Ciuret amb
l’objectiu de restaurar la connectivitat ecològica

Instal·lació Caldera de Biomassa a Casanova de Sant Miquel.

Altres Obres
-

Projecte Caixa restauració zones cremades 1994 i 2003.
Projecte Caixa control espècies invasores.

PROJECTES EN TRAMITACIÓ.


Actuacions vinculades al Projecte LIFE TRITÓ
-



Projecte de reutilització d’aigües pluvials a Can Rubi.
Projecte de conversió sistema de reg de Can Rubi.
Projecte de reutilització d’aigües pluvials de Can Riera de Ciuret.

Arranjament i millora Xarxa Viaria Bàsica
-

Projecte de millores a la xarxa viaria bàsica del parc afectada pels
aiguats de setembre 2018.
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Millora equipaments
-

Projecte rehabilitació teulada Casanova Sant Miquel
Construcció d’un filtre vertical de depuració d’aigües residuals al Centre
d’informació de Fogars de Montclús

PROJECTES EN REDACCIÓ:
-

Reparació pista asfaltada del Turó de l’Home
Construcció escullera de contenció pista de les Planes
Construcció mur de contenció pista de la Castanya amb tècniques de
Bioenginyeria
Instal·lació de baranes de protecció al pont de Picamena

3. Conservació:







Seguiment: els programes de seguiment històrics (ocells, mamífers,
amfibis, flora, cranc, …) s’ha pogut realitzar i aquest any 2020 es podrà
disposar de dades biològiques.
Rapinyaires: a finals d’abril es va fer el curs “on line” sobre identificació
de rapinyaires per el seguiment de territoris de nidificació , per tècnics de
conservació i per tots els guardes de la OTPN.
Lymantria: reunions de coordinació i debat amb totes les administracions i
agents vinculats al tema del tractament de la plaga de la Lymantria dispar.
Es qüestiona el tractament amb Bacillus thuringiensis. Els tècnics del parc
proposen no fer un tractament aeri amb Bacillus.
Microcàpsules: publicació de 8 microcàpsules en vídeo per difondre les
accions del projecte Life Tritó del Montseny:
Calotriton arnoldi: un amfibi endèmic del Montseny
La cria en captivitat del tritó del Montseny
Alliberant nous individus
El tritó del Montseny: del coneixement a la conservació
Millora de l'hàbitat del tritó del Montseny
Malalties infeccioses en amfibis: prevenció i divulgació ambiental
L'educació ambiental, baula fonamental del «Life Tritó Montseny»
«Life tritó Montseny», un repte col·lectiu per a la conservació d'una espècia
única.
Manual de bones pràctiques en les activitats educatives de
descoberta:
Edició en format digital i paper de “Les malalties infeccioses en amfibis Manual de bones pràctiques en les activitats de descoberta”, per als
centres educatius, per als equipaments del Parc, per als centres de
recursos pedagògics La Selva, Osona i el Vallès Oriental i per als socis del
projecte Life.

4. Reserva de la Biosfera:


Pla d’Acció de la RB pel període 2021-2030: s’ha redactat un nou pla.
S’han fet tallers participatius. Elaboració de la proposta participativa com a
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base de la definició dels nous objectius i línies estratègiques i proposta
d’accions per als propers 10 anys


Grup de mobilitat: s’han fet diverses reunions en línia per tractar dels
diversos temes i problemàtiques.



Pla d’Igualtat de la RB: continuen els treballs, reunions, tallers,...
La Sra. Joana Barber apunta que el passat 15 d’octubre es va celebrar el
dia internacional de la dona rural. És la primera vegada que se celebra com
a RB i vol agrair a totes les persones, personal tècnic en temes d’igualtat de
tots els municipis,...la seva col·laboració i participació.
Quant al tema del Pla d’Acció de la RB comenta que encara no està
acabat. Quan es tingui una proposta de l’empresa encarregada de la
redacció del pla s’haurà de validar en la CCA i aprovar en el CCO.



Exposició dels 40 anys de conservació i educació ambiental: comenta
els llocs per on ha passat i els llocs on està previst que hi vagi.



Exposició itinerant del canvi climàtic al Montseny: comenta visitants,
llocs on ha anat,...

El Sr. Lluís Pagespetit Blancafort, de Viladraueducació, comenta sobre el
manual de bones pràctiques que a ells no els ha arribat. També comenta que no
els ha arribat convocatòria per participar en els tallers del Pla d’Acció de la RB ni
en les primeres reunions del grup de mobilitat. Per últim, pregunta si hi ha alguna
entitat del parc que s’encarregui de mantenir els GR.
La Sra. Joana Barber respon que el manual de bones pràctiques acaba de sortir i
encara no s’ha enviat a ningú. Quant al grup de mobilitat, explica que les primeres
reunions es van fer només amb els municipis per actuar ràpidament davant de la
situació excepcional i que per ser convidats han de fer una petició al parc i seran
incorporats. Quant al Pla d’Acció de la RB no sap per què no els ha arribat la
proposta de participació i farà que es torni a enviar a tots els representants de la
CCA. Quant al manteniment d’itineraris respon que el parc té un conveni amb la
Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya pel manteniment dels GR.
El Sr. Israel Molinero comenta que la Federació d’Entitats Excursionistes de
Catalunya té una associació vinculada a cada PR o a cada GR que és la que se’n
fa responsable del manteniment.
4. Recollida d’aportacions i suggeriments per a l’elaboració del Programa
d’activitats 2021.
La Sra. Joana Baber demana si, per part de la CCA, hi ha algun tema per incloure
en aquest programa d’activitats per poder-lo porta al CCO que tindrà lloc al mes de
novembre.
El Sr. Lluís Martínez comparteix una diapositiva amb quatre blocs temàtics i
alguns exemples d’àmbits d’actuació per donar orientacions sobre propostes
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d’activitats, i comenta que es poden fer arribar les aportacions avui o en els
propers dies.
El Sr. Xavier Font Ferrer, del Parc a Taula, comenta les accions que a data
d’avui, sempre subjecte a l’evolució de la pandèmia, saben que es faran de cara a
l’any 2021. Seran accions molt centrades en el punt 2 de foment de
desenvolupament socioeconòmic i vinculat a la CETS:
- Assistència a Alimentària al maig de la mà dels productors i xarxa de productes
de la terra.
- Assistència a la fira Àpat, a l’octubre. Fira sectorial on els productors es posen
en contacte amb el sector de la restauració i distribuïdors.
- Tenen pensat fer un Àpat temàtic, l’estan duent a terme al Parc del Garraf i
voldrien fer un a cada parc, també al Montseny, dedicant una setmana a un
producte singular del parc. Estan pensant en el món de la castanya i els seus
productes.
- Faran el premis Parc a Taula.
- Experiències Parc a Taula. Aquest any s’ha incorporat alguna proposta turística
vinculada a la gastronomia del Montseny i també alguna proposta de formació
a nivell de salut i bones pràctiques d’higiene.
El Sr. Ferran Teixidó Turner, alcalde de l’Ajuntament del Brull, explica que les 18
alcaldies del Montseny s’han organitzat en el que considera un fet històric i positiu
per ser una eina més en la gestió del Parc Natural del Montseny. De moment
només són un grup de WhatsApp, res estructurat, però van fent coses.

5. Torn obert de paraules.


Sr. Jordi Tura, representant del Museu Etnològic del Montseny La Gabella, a
nivell d’informació:
- S’ha continuat, malgrat la pandèmia, amb el programa desenvolupat pel
Departament de Cultura vinculat a temes de suport i equipaments
patrimonials amb la intenció de que aquest any es pugui presentar una
exposició sobre el patrimoni de la neu al Montseny.
- Han col·laborat en un programa amb el Sr. Mariano Pagès que està
treballant tot el tema de castells i fortificacions del Montseny. Sortirà un
llibre cap a final d’any i estan editant uns fulletons informatius sobre els
principals testimonis arquitectònics que han arribat fins al nostres dies.
- Estan intentant treballar en un programa de col·leccions ja que els
equipaments solen tenir el problema del manteniment de les col·leccions.
La intenció seria poder treballar en la restauració de les col·leccions del
museu de l’Agustí.



Sr. Patrici Cros García, regidor de l’Ajuntament de Riells i Viabrea.
- Mostra el seu agraïment per la rapidesa en solucionar els temes de
mobilitat i felicita a tots els responsables.
- Referent a una cursa de bicicletes que es diu Ultrabike, que surt de Breda i
que passa per molts municipis, comenta que, els hi van fer uns
requeriments i no en van contestar cap, per això no se’ls hi va donar
autorització. Des del parc sí se’ls hi va donar autorització. Creu que

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): c4cb9cf25d33f3db7308 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Pàgina 9

aquestes curses són un risc tenint en compte la pandèmia, que són
massificades, que passen per camins privats sense autorització, que són
amb afany de lucre, que no aporten res i que s’hauria de pensar molt bé si
s’han d’autoritzar o no aquest tipus de curses.
La Sra. Joana Barber explica que s’ha fet un escrit a l’organització de la
cursa perquè no va complir les condicions que se’ls hi havia posat. També
ho han parlat amb l’Associació de Propietaris del Montseny. Comenta que,
de vegades, s’ha d’autoritzar perquè no s’incompleix cap normativa però es
posen unes condicions que quan no es compleixen també se’ls hi fa saber.


Sr. Carles Lumeras
Referent al control d’accessos al parc, pregunta si està previst continuar amb
aquestes mesures els caps de setmana.
La Sra. Joana Barber respon que les mesures es mantindran mentre es
mantingui el nivell d’afluència de gent i, en principi, si baixa l’afluència, s’anirà
valorant si cal tot el dispositiu o no cal tot el dispositiu. També comenta que
depèn del que marqui l’estat d’alarma.
El Sr. Jordi Padrós Selma, Coordinador d’Espais Naturals de la Diputació de
Barcelona apunta que en el dispositiu que s’ha desplegat aquest cap de
setmana s’han detectat alguns punts que flaquejaven i, per tant, ja s’està
treballant per si s’ha de modificar alguna cosa de cara al proper cap de
setmana. Es mirarà d’afectar el mínim l’economia local.
Comenta que aquest dispositiu s’ha de millorar i que, potser a mig termini,
s’haurà de confeccionar un nou pla de mobilitat general pel conjunt del massís,
més global i més de futur perquè segurament hi haurà una nova manera de fer
gestió i de gaudir dels parcs.



Sr. Marià Gómez Jara, representant de l’Associació Amics de Tagamanent.
Explica que amb els aiguats del gener de 2020 va quedar afectat el tros del camí
del Tagamanent a El Figaró i fa 10 mesos que està tancat. Tenint en compte que al
Tagamanent no hi cap botiga d’aliments, això perjudica molt als veïns de Santa
Eugènia del Congost que han de fer tota la volta per la C17 per anar a El Figaró.
Demana que les administracions que siguin responsables, ja sigui ACA,
Carreteres, Diputació,...es posin d’acord per a solucionar aquesta situació.
La Sra. Joana Barber respon que es faran càrrec, que s’ho aniran a mirar i
que, si cal, adreçaran un escrit a l’ACA o a qui sigui el responsable. També
parlaran amb l’Ajuntament.



Sr. Carles Masvidal Valle, vicepresident de l’Associació de Propietaris del
Montseny demana informació sobre el decret.
La Sra. Joana Barber l’informa que es va fer l’informe jurídic per part de
l’assessoria jurídica de la Generalitat de Catalunya i que es va detectar que
faltava un informe de l’ACA. L’ACA ja ha fet aquest informe i, per tant, estan a
l’espera.
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El Sr. Jordi Padrós comenta que un cop acabat el procés jurídic, anirà a la
comissió prèvia a passar per la Comissió Jurídica Assessora, que té un màxim
de 2 mesos per informar i d’aquí anirà al Consell Executiu.


El Sr. Alfons Planas Jubany, comenta que ha hagut d’haver una pandèmia
per a que s’organitzés de forma eficient el tema de la mobilitat al parc i ara creu
que l’administració hauria de fer un pas més. Troba a faltar un reglament
sancionador per aturar a la minoria d’usuaris del parc que causen perjudicis
arreu i creu que és l’hora d’impulsar-lo.
La Sra. Joana Barber comenta que són conscients de que hi ha una certa
mancança en aquest aspecte i que estan treballant-hi, no és un tema fàcil.



Sr. Toni Arrizabalaga Blanch, director del Museu de Ciències Naturals de
Granollers cometa que aquest dijous faran una xerrada online sobre les abelles
del Montseny.



El Sr. Agustí Vulart
- Pregunta al Sr. Lluís Martínez com està el tema de l’arranjament de la
carretera del turó de l’Home.
- Comenta a la Sra. Joana Barber que quanta més informació enviïn a
l’associació, millor. Per poder col·laborar.
El Sr. Lluís Martínez respon que la idea és reduir l’ample de la carretera i
fer un manteniment mínim per a que estigui en condicions de circular. Es
farà una intervenció d’emergència el més aviat possible en els trams des de
Penyacans fins a Plana Amagada que estiguin en un molt mal estat i
puguin comportar un perill per la circulació.



Sr. Carles Lumeras
Sobre l’arranjament de la carretera del turó de l’Home es qüestiona si surt a
compte fer-lo. Creu que potser sortiria més a compte tenir una bona pista
forestal que no crearia tants problemes com una carretera asfaltada.
La Sra. Joana Barber explica que el conveni de la Diputació de Barcelona
amb el Ministerio de Defensa obliga a mantenir l’asfaltat en aquesta carretera
mentre continuïn tenint els seus equipaments a Pugi Sesolles. Fa cinc anys es
va fer una actuació que es manté bé i ara es tracta de fer el que es pugui per a
que no sigui perillosa.
El Sr. Jordi Padrós apunta que si es vol treballar en un pla de mobilitat per tot
el parc en el futur, aquesta pista hauria d’estar inclosa en aquest projecte
global. Preocupa la situació de la pista i els possibles accidents. Potser amb un
pla de mobilitat general podria ser que el Ministerio o les institucions reaccionin
d’una altra manera.
El Sr. Carles Lumeras opina que potser és hora de recuperar el territori que
ocupa aquesta base militar i poder prescindir de l’acord amb el Ministerio de
Defensa.
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El Sr. Jordi Padrós afegeix que un pla de mobilitat global portarà temps, s’han
d’escoltar els interessos de tots els 18 municipis, ha de ser participatiu i ha de
ser beneficiós per l’espai.

I sense més temes a tractar s’aixeca la sessió a les 18:30 hores.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): c4cb9cf25d33f3db7308 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Pàgina 12

Metadades del document
Núm. expedient
Tipologia
documental
Tipus
documental
Títol

2021/0010906
Acta
Acta Comissió Consultiva 27-10-20

Signatures
Signatari
Luis Martinez Ujaldon (AUT)

Acte
Signa

Data acte
19/05/2021 16:48

Validació Electrònica del document
Codi (CSV)
c4cb9cf25d33f3db7308

Adreça de validació
https://seuelectronica.diba.cat

QR

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): c4cb9cf25d33f3db7308 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Pàgina 13

