SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSORCI DE L’ESPAI NATURAL DE LES GUILLERIES
SAVASSONA CELEBRADA EL DIA 19 DE JULIOL DE 2018
Identificació de la sessió
Núm: 2/2018
Data: 19/07/2018
Horari: De les 17:00 h a les 20:45 h
Lloc: Ajuntament de Vilanova de Sau
Assistents membres de l’Assemblea General,
-Senyor Joan Carles Rodríguez Casadevall, alcalde de l’Ajuntament de Sant Julià de
Vilatorta i president del Consorci.
-Senyor Jesús Calderer Palau, Diputat adjunt d’Espais Naturals de la Diputació de
Barcelona, vicepresident del Consorci.
-Senyor Joan Riera Comellas, alcalde de l’Ajuntament de Vilanova de Sau
-Senyor Carles Banús i Puigivila, alcalde de l’Ajuntament de Tavèrnoles
-Senyor Carles Baronet Aldabó, alcalde de l’Ajuntament de Folgueroles
-Senyor Enric Riera Santaeulària, alcalde de l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Osormort.
Assisteixen com a membres suplents dels respectius ens locals, amb veu i sense vot:
-Senyor Francesc Gibert Genís, regidor de l’Ajuntament de Tavèrnoles.
-Senyor Lluís Solanas Roca, regidor de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta.
-Senyor Ramon Vilarrubia Vilar, Regidor de l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Osormort
s’incorpora una vegada iniciada la sessió. S’incorpora en el punt de l’arrendament de la
nau.
Altres assistents:
-Senyor Jordi Bellapart Colomer, Gerent del Consorci.
-Senyora Joana Barber Rosado, Cap de l’Oficina de Parcs Naturals.
-Senyor Jordi Riera Mora, director del Consorci la Diputació de Barcelona.
Secretària-Interventora, Rosa Martínez Costa
Excusen la seva absència:
-Senyora Milagros Martínez Adán, regidora de l’Ajuntament de Vilanova de Sau.
-Senyor Albert Forcada Pujols, regidor de l’Ajuntament de Folgueroles.
-Senyor Jordi Padrós Selma, coordinador d’àmbit d’Espais naturals de la Diputació de
Barcelona.
Ordre del dia
1.
2.
3.
4.
5.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Resolucions de gerència i presidència.
Liquidació pressupostària de l'exercici 2017.
Proposta arrendament immoble per a magatzem.
Informacions diverses:
- Proposta de resolució de subvencions convocatòria 2018 per al foment de
les activitats agràries i forestals.
- Estat de la tramitació de la contractació gestió del servei de punt d’informació
i servei de bar a l’equipament del pantà de Sau.
6. Informe de gestió.
7. Precs i preguntes.

1. APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR.
El President sotmet a aprovació l’acta de la darrera sessió de l’Assemblea General del
Consorci de data 15 de març de 2018. Per unanimitat dels sis membres presents dels
sis amb dret a vot a l’Assemblea, s’aprova l’acta sense cap esmena.
2. RESOLUCIONS DE GERÈNCIA I PRESIDÈNCIA.
En aquest punt de l’ordre del dia es dóna compte a l’Assemblea dels decrets de
presidència i de gerència que s’han dictat des de la darrera sessió ordinària:
22-03-2018 – Decret d’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2017.
28-03-2018 – Resolució de reconeixement a les persones amb dret a percebre a la
nòmina del mes de març de 2018 l’import corresponent a l’ajut per fill menor de 18 anys.
05-03-2018 – Resolució per recepcionar, en data 31 de desembre de 2015, els serveis
relatius al Pla d’actuacions P244 per a la millora dels hàbitats forestals i de prevenció
d’incendis dins els municipis de Folgueroles, Tavèrnoles i Vilanova de Sau.
05-03-2018 – Resolució per recepcionar, en data 15 de desembre de 2015, els serveis
relatius al Pla d’actuacions P245 per a la conservació i millora dels hàbitats d’interès
dins els municipis de Sant Julià de Vilatorta, Tavèrnoles i Vilanova de Sau.
25-04-2018 – Resolució d’adjudicació del contracte de serveis per a la gestió del punt
d’informació de l’EN Guilleries Savassona a Folgueroles els caps de setmana, al Centre
Especial de Treball Associació Sant Tomàs PARMO.
25-04-2018 – Resolució de reconeixement els treballadors del dret a percebre, en la
nòmina del mes d’abril de 2018, l’import corresponent al factor d’assiduïtat per a
l’exercici 2017.
25-05-2018 – Resolució d’aprovació del projecte de recuperació ambiental i millora de
l’estat ecològic de la riera Major: tram pont de Bojons – Pla de la Vinya.
30-05-2018 – Resolució de contractació menor d’obres per a la reparació de camins de
la xarxa viària bàsica de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona.
30-05-2018 – Resolució de contractació menor de serveis pel manteniment ordinari de
camins de la xarxa viària bàsica de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona, exercici
2018.
30-05-2018 – Resolució de contractació menor de serveis per a la diagnosi i propostes
de millora de la llera i del poblament de peixos de la riera Major.
30-05-2018 – Resolució de contractació menor de serveis pels treballs de tractament
d’urgència contra la plaga de l’eruga defoliadora del boix.
30-05-2018 – Resolució de contractació menor de serveis pels treballs de millora de la
llera i retirada de sediments de la riera Major.
15-06-2018 – Resolució de contractació menor de serveis per a la realització de la secció
de servei a camins de la xarxa viària bàsica de l’Espai Natural de les Guilleries
Savassona.

16-07-2018 – Decret de convocatòria per a la sessió ordinària de l’Assemblea General
del Consorci el dijous 19 de juliol de 2018 a la seu del Consorci.
18-07-2018 – Resolució de contractació menor per obres complementàries de la barana
del Salt de la Minyona al municipi de Tavèrnoles.
18-07-2018 – Resolució de contractació menor per obres al camí de Rupit al municipi
de Vilanova de Sau.
Decrets de gerència de pagament de subvencions per al foment de les activitats agràries
i forestals a l’Espai Natural de les Guilleries Savassona:
Data resolució
22‐02‐2018
22‐02‐2018
11‐05‐2018
13‐06‐2018
13‐06‐2018
13‐06‐2018
19‐06‐2018
19‐06‐2018

Any
subvenció
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

Beneficiari

Import subvenció

Francesc Codina Autet
Josep Colomer Colomer
Mas La Riba, scp
Antoni Clapera Vila
Joaquim Riera Masgrau
Joan Josep Riera Masgrau
Explotacions Les Guilleries, sl
Francesc Xavier Vilar Balasch

1.715,81 €
1.050,25 €
1.767,39 €
1.084,46 €
1.073,70 €
812,11 €
1.894,76 €
2.302,66 €

Tots els assistents es donen per assabentats.
3. LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE L'EXERCICI 2017.
D’acord amb el que estableix l’article 193.4 del reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les hisendes locals, una
vegada efectuada l’aprovació de la liquidació del pressupost se n’ha de donar compte
al Ple de la Corporació en la primera sessió que es porti a terme.
Per Decret de la Presidència del Consorci de data de 22 de març de 2018 s’ha aprovat
la liquidació del pressupost de l’exercici 2017, previ informe de secretaria-intervenció, i
amb el següent contingut:
“Primer: aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2017 amb el contingut següent:
1. Respecte al pressupost de despeses
-

-

Exercici en curs
Pressupost inicial de despeses
Modificacions de despeses
Pressupost definitiu de despeses
Despeses compromeses
Obligacions reconegudes
Despeses ordenades
Pagaments realitzats
Obligacions pendents de pagament
Exercicis tancats
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici
de l’exercici
Baixes

450.715,00
115.382,54
566.097,54
560.986,88
460.338,89
435.173,75
435.173,75
25.165,14

15.643,91
1.036,97

Total obligacions
Pagaments realitzats
Obligacions pendents de pagament al final de l’exercici

14.606,94
14.606,94
0,00

Total creditors pendents de pagament

25.165,14

2. Respecte al pressupost d’ingressos
-

Exercici en curs
Pressupost inicial d’ingressos
Modificacions d’ingressos
Pressupost definitiu d’ingressos
Drets reconeguts
Drets anulꞏlats
Drets reconeguts nets
Recaptació neta
Drets pendents de cobrament

-

450.715,00
115.382,54
566.097,54
450.791,28
0,00
450.791,28
450.791,28
0,00

Exercicis tancats
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici
Baixes
Recaptació
Drets pendents de cobrament al final de l’exercici
Total deutors pendents de cobrament

0,00
0,00
0,00
0,00
_____0,00

3. Resultat pressupostari de l’exercici
+ Drets reconeguts nets
- Obligacions reconegudes netes
Resultat pressupostari
- Desviacions positives de finançament
+ Desviacions negatives de finançament
+ Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per
a despeses generals
Resultat pressupostari ajustat

450.791,28
460.338,89
- 9.547,61
0,00
+67.907,12
+32.147,83
90.507,34

4. Romanent de crèdit
El total de romanents de crèdit compromesos ascendeixen a un total de 100.647,99
€ d’un total de romanent de crèdit de 105.758,65 €
Els crèdits compromesos es corresponen a:
172062500 Grup Hosteleria

Mobiliari Edifici Pantà de Sau

7.177,39

AD

172022706 Minuartia

Inventari punt d'aigua i seguiment
amfibis

8.179,60

AD

172060900 Meconic

Barana Salt de la Minyona

35.023,45

AD

172064000 Agnés Perelló

Exposició itinerant

3.025,00

AD

172021000 Meconic

Treure tanca existent camí dels
Munts

2.403,06

AD

172062300 Paisatges Viu

Material per seguiment cranc

1.649,85

AD

172022199 Trade inn

Frontals

101,80

AD

172021000

Despesa Aj. St. Sadurní d'Osormort

519,09

AD

172048000 Subvencions

Subvenciosn pendent justificar

42.568,75

AD

5. Romanent de tresoreria
+ DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A FI D’EXERCICI
+ De pressupostos d’ingressos. Pressupost corrent
+ De pressupostos d’ingressos. Pressupostos tancats
+ D’operacions no pressupostàries
- Saldos de dubtós cobrament
- Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva
- CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT A FI D’EXERCICI
+ De pressupost de despeses. Exercici corrent
+ De pressupost de despeses. Exercicis tancats
+ D’operacions no pressupostàries
- Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva
+FONS LÍQUIDS A TRESORERIA A FINALS DE L’EXERCICI
=ROMANENT PREVI
=ROMANENT AMB FINANÇAMENT AFECTAT
=ROMANENT DE TRESORERIA

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.165,14
25.165,14
0,00
12.156,97
0,00
206.434,38
169.112,27
0,00
169.112,27

Segon: Donar compte a l’Assemblea en la primera sessió que es convoqui, de la
liquidació del pressupost de l’exercici 2017.
Tercer: Trametre la informació de la liquidació aprovada al Ministeri d’Hisenda i al
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.”
Així mateix la secretària-interventora informa que es compleixen les ràtios
d’endeutament exigides atès que el Consorci no té concertat cap préstec a llarg termini
ni operació de tresoreria, i de l’objectiu d’estabilitat pressupostària (capacitat/necessitat
de finançament) en els termes establerts a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat. Tampoc la base de la regla de la despesa
supera el límit màxim permès. Ara bé el Consorci està sectoritzat dins del sector públic
Diputació de Barcelona i és en la liquidació d’aquest ens quan ha de valorar-se de forma
consolidada si es dóna compliment de forma global a les tres regles fiscals enunciades
(Regla de la Despesa, Objectiu d’estabilitat Pressupostària (capacitat/necessitat de
finançament) i objectiu del Deute).
L’assemblea es dona per assabentada del contingut de la liquidació del pressupost
corresponent a l’exercici 2017.

4. PROPOSTA ARRENDAMENT IMMOBLE PER A MAGATZEM.

Vist Informe de la Direcció del Consorci de data 29 de juny de 2018 relatiu a la necessitat
de disposar d’una nau industrial per al emmagatzematge de material i eines i també
d’aparcament sota cobert dels vehicles del Consorci i de la idoneïtat de l’única nau que
compleix els requisits necessaris que s’especifiquen en el mateix informe, i que te la
següent descripció:
“Immoble amb referència cadastral 9039003 DG4493N 002BE, situat al carrer de les
Afores s/n del municipi de Vilanova de Sau, que està inscrit en el Registre de la Propietat
núm.3 de Vic, al Tom 1959, Llibre 19 de Vilanova de Sau, Foli 106, Finca 632, inscripció
1a, amb la següent descripció: Departament núm.2 resultant de la divisió horitzontal
atorgada davant notari de Vic, senyor Octavio Fernández Cadenas en data 26 de juny
de 1997, local industrial d’una superfície de 175 m2 , té annex el pati que termeneja amb
la nau per la part nord, pel sud i tota la part est, amb una superfície total de 375,49 m2,
que termeneja per l’est amb l’entitat propietat de Ramon Codina i Montserrat Vila Clotet
derivada d’una divisió horitzontal de la finca, pel sud amb finca de la senyora Concepció
Font Codina, per l’oest amb Departament núm.1 de la mateixa finca, i pel nord amb
carrer de les Afores.”
Vist l’informe emès per secretaria-intervenció en relació a la competència, el
procediment, el règim jurídic i la disponibilitat pressupostària per a dur a terme el
contracte d’arrendament de la nau.
Per unanimitat dels sis membres presents dels sis amb dret a vot a l’Assemblea,
s’acorda:
Primer: Arrendar l’immoble, propietat del senyor Jaume Vidal Torrents, descrit per ser
destinat a l’activitat de magatzem de material i eines, així com d’aparcament sota cobert
dels vehicles del Consorci, per un període fins el 21 de febrer de l’any 2026, coincident
amb la finalització de la cessió d’ús de la seu del Consorci per part de l’Ajuntament de
Vilanova de Sau, i per una renda inicial de quatre-cents cinquanta-quatre euros amb
cinquanta-cinc cèntims (454,55 €) mensuals més IVA, més la repercussió de la part
proporcional mensual de l’import de l’Impost sobre béns immobles de cada exercici, que
es revisarà o actualitzarà cada any i amb efecte del dia u de gener, d’acord amb les
variacions que experimenti l’Índex de Preus al Consum (IPC), general de la Comunitat
Autònoma de Catalunya que publiqui l’ Institut Nacional d’Estadística o l’Organisme que
el substitueixi.
Segon: Facultar el President del Consorci per a la formalització del corresponent
contracte i demés documentació necessària per a l’arrendament de l’immoble i posada
en funcionament de l’activitat de magatzem.
Tercer: Reconèixer l’obligació amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1720.202.00 de
l’estat de despeses del pressupost de 2018, i declarar la plurianualitat de la despesa.
5. INFORMACIONS DIVERSES:
-

Proposta de resolució de subvencions convocatòria 2018 per al foment
de les activitats agràries i forestals.

Vista la proposta d’atorgament de subvencions que examina i valora les solꞏlicituds de
subvencions presentades d’acord amb el que disposen les Bases reguladores de la

concessió de subvencions destinades a fomentar les activitats i instalꞏlacions agràries i
forestals en l’àmbit de l’espai natural de les Guilleries-Savassona, any 2018, publicades
al BOP de Barcelona de data 6 d’abril de 2018.
El Director del Consorci exposa que s’han rebut un total de 28 solꞏlicituds, que s’han
valorat segons els criteris establerts en les bases, de les quals només d’una se’n
proposa la seva desestimació perquè l’objecte de la solꞏlicitud no està recollida en cap
dels objectes subvencionables. Per altra banda explica els criteris per ajustar els imports
de les subvencions estimades a l’import total del crèdit disponible en el sentit de no
aplicar cap reducció a les actuacions de la línia 1 i de practicar una reducció proporcional
entre la resta d’actuacions de les altres línies.
Es mostren els gràfics que resumeixen la distribució dels ajuts per municipis (en nombre
i en imports).
El senyor Ramon Vilarrubia considera que la partida destinada a aquestes subvencions
és totalment insuficient tenint en compte l’abast de les actuacions que preveu la
convocatòria. Tots els assistents a l’assemblea coincideixen amb l’observació.
L’Assemblea dona conformitat a la proposta de l’òrgan de valoració i als criteris de
distribució aplicats, amb l’objectiu que el President del Consorci resolgui la convocatòria.
-

Estat de la tramitació de la contractació gestió del servei de punt
d’informació i servei de bar a l’equipament del pantà de Sau.

El Director del Consorci planteja la problemàtica que es pot generar aquest estiu a
l’equipament del pantà de Sau tenint en compte que tots els procediments per a la
concessió del servei de punt d’informació i del servei de bar de l’edifici han quedats
deserts i que per tant restarà sense servei. Es proposa com a solució contractar només
el servei de punt d’informació que, tot i que és un servei parcial respecte les previsions
inicials, pot suposar una solució temporal per evitar l’ús inadequat de les instalꞏlacions
construïdes. Per part de l’alcalde de Vilanova de Sau, senyor Joan Riera, es suggereix
la possibilitat de contractar un servei de seguretat que reguli els usos de la zona, vigili
els béns de la finca, asseguri el bon ús de les barbacoes i gestioni l'obertura dels lavabos
públics, d’aquesta manera el servei aniria a càrrec de professionals de la seguretat,
evitant les conductes de risc de determinats usuaris de l’equipament. Tots els assistents
coincideixen en considerar aquesta darrera opció la solució provisional a l’espera
d’endegar un nou procediment que permeti prestar els serveis pels quals es va construir
l’equipament, sempre i quan es compleixin les condicions de la normativa de seguretat
en espais públics i en aquest sentit ho sotmeten a la consideració de l’òrgan competent
per a la contractació d’aquest servei.
6. INFORME DE GESTIÓ.
En aquest apartat, el Director del Consorci de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona,
fa una explicació de la gestió de l’Espai Natural com a continuïtat del darrer informe de
gestió presentat a l’Assemblea, que exposa en quatre grans eixos:
-

Tasques de guarderia i manteniment:

En aquest apartat el Director exposa les tasques que s’han fet des de l’1 de març
fins el 17 de juliol, distribuïdes en un 49% en tasques de guarderia i un 51% de
tasques de manteniment. En les primeres s’inclouen les actuacions de suport tècnics
(inventaris, estudis, analítiques...) i els seguiments ecològics (eruga del boix,

ropalòcers , orquídies, ratpenats...) i en les tasques de manteniment hi ha les
actuacions en camins, en les àrees d’esplai i manteniment en general.

Gestió directa de l’Espai Natural:
Aquí s’exposen les següents accions:
Arranjament de xarxa viària bàsica: camí de Bojons (Sant Sadurní d’Ossormort)
Camí de les Punxes (Tavèrnoles)
Camí dels Munts (Tavèrnoles)
Camí de l’Aguilar (Tavèrnoles)
Camí de Corominas ( Tavèrnoles)
Camí Font de la Riera (Sant Julià de Vilatorta)
Projecte de recuperació i millora de punts d’aigua per a la fauna:
Bassa d’en Brudon (Sant Julià de Vilatorta)
Bassa de la Font de la Riera (Sant Julià de Vilatorta)
Bassa de Masgrau (Tavèrnoles)
Realització de treballs forestals de millora per a l’adaptació dels boscos als efectes
del canvi climàtic: 21 ha Vilanova de Sau.
Pla de gestió forestal de l’Espai Natural: caracterització de la superfície forestal.
Definició de zones prioritàries d’actuació
Efectes del canvi climàtic a mig termini
Pressupost i fórmules d’execució
Informes redactats: 50
Incidències: 34, de les quals 4 de pendents
-

Conservació del Medi Natural

En quant a conservació del medi natural, el Director del Consorci destaca:
Seguiment de l’evolució del sediments de la riera Major
Seguiment dinàmica de sediments de la riera Major i avaluació d’hàbitats i fauna
Programa de control i analítica de les aigües de les fonts
Estudi afectació eruga del boix i projecte de participació ciutadana
Programa de seguiments: BMS-Ratpenats –Lirons-Caixes niu Flora (SEFA)
-

Ús públic i educació ambiental

Pel que fa a accions d’ús públic i educació ambiental, aquestes han estat les
principals línies d’actuació:
Exposició itinerant + vídeo + Desplegables
Actes celebració 20 anys del Consorci
Activitats dia europeu dels Parcs
Accions de voluntariat
Definició del programa Viu el Parc
Treball amb les escoles
Estudi de freqüentació
Inici projecte ordenació de Sant Feliuet
Comunicació: notícies i xarxes socials
7. PRECS I PREGUNTES.

En aquest apartat el President del Consorci, senyor Joan Carles Rodríguez Casadevall
demana als representants de la Diputació de Barcelona si ja estan en funcionament els
sistemes de seguiment dels vehicles del Consorci, a la qual cosa li respon el Gerent,
senyor Jordi Bellapart, que hi ha oposició per part dels sindicats per activar els
dispositius de seguiment, no obstant hi ha una proposta per instalꞏlar una aplicació al
mòbil que amb la conformitat del treballador/a, per temes de seguretat, es pugui fer el
seguiment, però no a través dels vehicles.
Relacionat amb aquest darrer tema, el Gerent del Consorci exposa la previsió de
conveni amb la Xarxa Rescat per l’any vinent que requereix uns dispositius que tenen
incorporat geolocalitzador.
Sense cap més tema per tractar, el president del Consorci, senyor Joan Carles
Rodríguez Casadevall, dona per acabada la sessió, a 3/4 de 9 del vespre. Signen
aquesta acta el President i jo, la Secretària, que en dono fe.
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