ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’ASSEMBLEA GENERAL DEL
CONSORCI DE L’ESPAI NATURAL DE LES GUILLERIES SAVASSONA.
Identificació de la sessió
Núm: 3/2019
Data: 23 d’octubre de 2019
Horari: De les 18:00 a les 19:30
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta
Assistents membres de l’Assemblea General
- Senyor Josep Tarín Canales, Diputat delegat de Mobilitat, Espais Naturals i
Prevenció d'Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona.
-Senyor Joan Carles Rodríguez Casadevall, alcalde de l’Ajuntament de Sant Julià de
Vilatorta i president del Consorci.
-Senyor Joan Riera Comellas, alcalde de l’Ajuntament de Vilanova de Sau
-Senyor Carles Banús Puigivila, alcalde de l’Ajuntament de Tavèrnoles
-Senyor Xavier Roviró Alemany, alcalde de l’Ajuntament de Folgueroles
Assisteixen com a membres suplents dels respectius ens locals, amb veu i sense vot:
-Senyor David Quintero González, regidor de l’Ajuntament de Vilanova de Sau.-Senyor Lluís Solanas Roca, regidor de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta.
Altres assistents:
-Senyora Maria Àngels Palacio Pastor, Gerent del Consorci de l’Espai Natural de les
Guilleries-Savassona.
-Senyora Joana Barber Rosado, Cap de l’Oficina Tècnica de Parcs Natural de la
Diputació de Barcelona.
-Senyor Jordi Padrós Selma, coordinador d’àmbit d’Espais Naturals de la Diputació de
Barcelona.
-Senyor Jordi Riera Mora, director del Consorci de l’Espai Natural de les GuilleriesSavssona.
-Secretària-Interventora del Consorci, Rosa Martínez Costa
Excusen la seva assistència:
- Senyor Enric Riera Santaeulària, alcalde de l’Ajuntament de Sant Sadurní
d’Osormort.
- Senyora Carme Torrents Buxó, regidora de l’Ajuntament de Folgueroles.
- Senyor Francesc Gibert Genís, regidor de l’Ajuntament de Tavèrnoles.
- Senyor Joan Josep Riera Masgrau, regidor de l’Ajuntament de Sant Sadurní
d’Osormort

Ordre del dia

1.
2.
3.
4.
5.

Constitució de l’Assemblea General del Consorci.
Elecció president i vicepresident.
Creació i composició de la Comissió informativa especial de comptes.
Resolucions de presidència i de gerència.
Increment retributiu personal Consorci per aplicació del Reial decret llei
24/2018, de 21 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents en matèria
de retribucions en l'àmbit del sector públic
6. Proposta de resolució del concurs fotogràfic d’estiu a l’Espai Natural de les
Guilleries-Savassona.
7. Informacions diverses:
- Proposta de resolució de subvencions convocatòria 2019 per al foment
de les explotacions forestals i les empreses agrícoles – ramaderes, la
millora dels habitatges, la restauració del patrimoni arquitectònic, i les
entitats culturals a l’àmbit de l'Espai Guilleries-Savassona.
8. Informe de gestió de l’Espai Natural de les Guilleries Savassona.
9. Moció de suport a Xavier Buigas i Llobet.
10. Precs i preguntes.
1. CONSTITUCIÓ DE L’ASSEMBLEA GENERAL DEL CONSORCI.
La secretària fa una lectura a l’article 9.1 dels estatuts modificats del Consorci que
disposa:
Article 9.- Composició
1. L’Assemblea General estarà integrada pels membres següents :
a) Un representant de la Diputació de Barcelona, designat lliurement per aquesta.
b) Un representant de cadascun dels Ajuntaments consorciats, designats lliurement
per aquests.
La Presidència i la Vice-presidència del Consorci ho seran també de l’Assemblea
General.
(../..)
5. A les sessions de l’òrgan col·legiat hi assistiran, amb veu i sense vot, les persones
que exerceixin els càrrecs de Secretaria i Intervenció o funcionaris en qui hagin
delegat, la Gerència i de la Direcció Tècnica.
El President convocarà també a un representant més de cada ens consorciat, que
seran designats lliurement per cada Ajuntament i per la Diputació de Barcelona.
Aquests representants tindran veu i també vot quan li hagi estat delegat pel
representant del seu ens i per falta d’assistència d’aquest últim a la sessió.
A criteri de la Presidència podran ser convocats altres responsables del Consorci o
persones alienes, que tindran la consideració de convidats amb veu però sense vot,
que informaran o assessoraran a l’òrgan col·legiat sobre els assumptes per als quals
es requereixi la seva presència. Aquests podran ser, entre d’altres:

a) Tècnics de la Diputació de Barcelona o de qualsevol de les administracions o
entitats membres.
b) Representants d’altres Administracions Públiques que tinguin competències en
matèria de parcs.
c) Representants de les Universitats: entre d’altres, de la Universitat Central de
Barcelona, de la Universitat Autònoma de Barcelona, de la Universitat Politècnica de
Catalunya.
d) Representants del Consell Superior d’Investigacions Científiques.
e) Representants d’associacions de defensa de natura.
f) Representants dels propietaris de terrenys inclosos dins de l’Espai Natural.
g) Representants d’activitats recreatives i esportives.
h) Qualsevol altre que la Presidència consideri.
L’assistència dels membres a les sessions serà personal i indelegable.”
Acte seguit comunica que els ens consorciats sorgits de les eleccions municipals de 26
de maig de 2019 havien efectuat l’elecció dels seus representants a l’Assemblea
General del Consorci, havent-ho comunicat per escrit al Consorci.
En conseqüència, l’Assemblea General, queda constituïda de la següent manera:
-Representants de la Diputació de Barcelona:
Sr. Josep Tarín Canales
-Representants de l’Ajuntament de Folgueroles:
- Sr. Francesc Xavier Roviró i Alemany
- Sra. Carme Torrents Buxó
-Representants de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta:
-Sr. Joan Carles Rodríguez Casadevall
-Sr. Lluís Solanas Roca
-Representants de l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Osormort:
-Sr. Enric Riera Santaeulària
-Sr. Joan Josep Riera Masgrau
-Representants de l’Ajuntament de Tavèrnoles:
-Sr. Carles Banús Puigivila
-Sr. Francesc Gibert Genís
-Representants de l’Ajuntament de Vilanova de Sau:
-Sr. Joan Riera Comellas
-Sr. David Quintero González
De tot es donà l’Assemblea per assabentada.
2. ELECCIÓ PRESIDENT I VICEPRESIDENT.
Vist el que disposen els articles 11 i 13 dels estatuts del Consorci, pel qual s’estableix
que el President i el Vice-president s’elegeixen per un període de dos anys:
“Art. 11.
1. La Presidència del Consorci té atribuïda la màxima representació legal d’aquest i en
dirigeix el govern i l’administració.

2. La designació de la persona que ha d’ocupar la presidència correspon a
l’Assemblea General, que l’escollirà d’entre els seus membres. El mandat de President
serà per un període de dos anys. (...)
Art. 13.
1.Correspon a la Vice-presidència del Consorci, en atenció al seu ordre, les funcions
de substitució de la Presidència en els casos d’absència, vacant, malaltia o deure legal
d’abstenció.
L’Assemblea General escollirà, per majoria simple dels seus membres, a proposta de
la Presidència, un Vice-president.
2.El Vice-president podrà exercir, a més totes aquelles altres funcions i comeses
específiques que la Presidència li delegui.”
En la sessió de data 4 d’octubre de 2011 es va iniciar una rotació en la presidència del
Consorci, de la qual n’han esdevingut presidents durant un termini de 2 anys cadascun
el senyor Enric Riera, alcalde de Sant Sadurní d’Osormort, el senyor Carles Banús,
alcalde de l’Ajuntament de Tavèrnoles, el senyor Carles Baronet, alcalde de
l’Ajuntament de Folgueroles i el senyor Joan Carles Rodríguez Casadevall, alcalde de
l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. El torn per aquests propers dos anys correspon
al representant de l’Ajuntament de Vilanova de Sau, i efectivament el senyor Joan
Riera presenta la seva candidatura a la presidència.
Posada a votació la proposta d’elegir el Sr. Joan Riera Comellas com a President del
Consorci, aquesta s’aprova per unanimitat dels assistents.
En aquest moment el Sr. Joan Riera Comellas queda investit president del Consorci i
proposà, d’acord amb l’article 13 dels estatuts, al Sr. Josep Tarín Canales per ocupar
el càrrec de Vice-president del Consorci.
Posada a votació la proposta d’elegir el Sr. Josep Tarín Canales com a Vice-president
del Consorci, aquesta s’aprova per unanimitat dels assistents
En aquest moment queda investit vicepresident del Consorci el senyor Josep Tarín
Canales.
L’Alcalde de Sant Julià de Vilatorta, Joan Carles Rodríguez Casadevall, passa el
testimoni de la presidència del Consorci a l’Alcalde de Vilanova de Sau, fent una
valoració positiva de la rotació del càrrec, perquè considera imprescindible participar
del funcionament del Consorci per entendre el servei públic que es fa i els problemes
que resol el Consorci.
El nou President, Joan Riera, fa un agraïment de la tasca feta per la nova direcció del
Consorci, per estar al territori donant més visibilitat a la feina del Consorci, i també té
paraules d’agraïment a qui ha estat president fins a dia avui.
El senyor Joan Carles Rodríguez considera important que es convoqui una reunió amb
tots el personal del Consorci per comunicar el canvi del titular de la Presidència, i en
aquest sentit els dos alcaldes es comprometen a trobar-se amb els treballadors.
3.- ELECCIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

Vista la normativa reguladora de la constitució, composició i funcionament de les
comissions informatives com a òrgans complementaris de les entitats locals, es
proposa
a l’Assemblea General del Consorci el següent acord:
Constituir la comissió especial de comptes per tractar-se d’una comissió preceptiva,
segons el que disposa l’article 116 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i l’article 58 del Text
Refós
de la Llei Municipal Catalana i de Règim Local de Catalunya, i que estigui integrada
pels
següents membres de l’Assemblea, representants titulars de cada ens consorciat:
Senyor Joan Riera Comellas, que la presidirà
Senyor Josep Tarín Canales
Senyor Joan Carles Rodríguez Casadevall
Senyor Enric Riera Santaeulària
Senyor Carles Banús Puigivila
Senyor Xavier Roviró Alemany
Per assentiment la proposta s’aprova per unanimitat dels cinc membres presents dels
sis que legalment componen l’Assemblea General del Consorci.
4.- RESOLUCIONS DE PRESIDÈNCIA I DE GERÈNCIA.
En aquest punt de l’ordre del dia es dona compte de les resolucions de la presidència i
de gerència dictades des de la darrera sessió ordinària de l’Assemblea General.
28-03-2019 – Decret d’autorització per un rodatge publicitari per a la marca de lloguer
de vehicles Hertz a la zona del Pantà de Sau.
02-05-2019 – Decret d’autorització per un rodatge publicitari per a la marca de vehicles
Ford, model Ranger, a la zona del Pantà de Sau.
24-04-2019 – Decret de reconèixer i abonar al personal el Consorci la paga del factor
d’assiduïtat per a l’exercici 2018.
07-06-2019 – Decret de convocatòria per a la sessió extraordinària de l’Assemblea
General del Consorci el dimecres 12 de juny de 2019 a l’Ajuntament de de Sant Julià
de Vilatorta.
12-06-2019 – Decret d’autorització per un rodatge publicitari per a la marca McDonalds
a la zona del Pantà de Sau.
18-06-2019 – Decret d’adjudicació del contracte de serveis de punt d’informació i
servei de bar de l’equipament del Pantà de Sau, a la Fundació Tac Osona.
03-07-2019 – Decret de contracte menor pel servei d’estessada del boix mort als
marges dels camins de la xarxa viària bàsica de l’Espai Natural de les Guilleries
Savassona.
12-07-2019 – Decret d’autorització per a una filmació d’un espot publicitari de la marca
Marcilla a la zona del Pantà de Sau.

26-07-2019 – Decret de contractació laboral de Pere Batlle Gasch, mitjançant
contracte d’interinitat per substitució del treballador Jordi Serrabasa Folgarolas.
04-10-2019 – Decret de contracte menor pel servei de seguiment del poblament de
peixos de la Riera Major (Sant Sadurní d’Osormort i Vilanova de Sau).
17-10-2019 – Decret de convocatòria per a la sessió extraordinària de l’Assemblea
General del Consorci el dimecres 23 d’octubre de 2019 a la seu del Consorci.
23-10-2019 – Decret de suspensió de contracte del senyor Xavier Buigas Llobet.
Decrets de pagament de subvencions:
Data
resolució
05-04-2019
05-04-2019
24-05-2019
24-05-2019
24-05-2019
24-05-2019
24-05-2019

Any
subvenció
2018
2018
2018
2018
2017
2018
2018

24-05-2019

2018

12-06-2019
04-09-2019

2018
2018

Beneficiari

Import subvenció

Francesc Codina Autet
Explotacions Les Guilleries, sl
Turó de Grenys, sa
Joan Garolera de Prades
Joan Badia Mosoll
Joan Badia Mosoll
Pere Garriga Dachs
Biosfera “Associació d’Educació
Ambiental”
Josep Serra Bayés
Francesc Farrés Malian

2.020,83 €
3.083,33 €
968,00 €
713,00 €
1.163,65 €
1.424,50 €
2.594,46 €
1.000,00 €
3.632,24 €
2.500,00 €

Una vegada relacionades totes les resolucions, el senyor Joan Carles Rodríguez
Casadevall intervé per exposar la darrera resolució que ha hagut de signar i per la qual
s’ha plantejat renunciar al càrrec de president per eludir fer-ho, considerant totalment
injusta la situació de presó preventiva que pateix el treballador; explica que la reflexió
personal l’ha portat a pensar que aquesta alternativa només significava deixar el
problema al president que avui ha pres possessió i que no suposava res més, i en
conseqüència ha pres la decisió d’assumir la responsabilitat que li pertoca. Afegeix
que la resolució, fonamentada en la normativa laboral, ha estat compartida amb els
advocats que defensen a en Txevi Buigas i que ha estat comunicada a la família que li
ha transmès la seva comprensió.
L’alcalde de l’Ajuntament de Folgueroles lamenta que s’hagi pres aquesta decisió i
manifesta el seu desacord, demana si per a prendre-la s’ha consultat als sindicats com
a representants del treballador. La secretària del Consorci explica que la resolució s’ha
treballat amb els serveis de recursos humans de la Diputació de Barcelona, però que
l’absència en el lloc de treball obliga a fer un requeriment al treballador o al seus
representants perquè notifiqui al Consorci sobre la situació de privació provisional de
llibertat en la que es troba i que justifica la seva inassistència al lloc de treball, en base
a la qual la mateixa advocada del treballador demana procedir a la regularització de la
situació laboral i d’atendre els tràmits de nòmina i Seguretat Social de l’empleat, amb
la suspensió de la relació laboral, que ha de permetre la seva reincorporació
immediata en el seu lloc de treball quan el treballador recuperi la llibertat. Afegeix que
l’alternativa suposa la resolució del contracte laboral entre el Consorci i el treballador.

El senyor Xavier Roviró considera que es podien estudiar alternatives i vol que consti
en acta la seva profunda indignació perquè el Consorci hagi pres aquesta decisió. El
senyor Joan Carles Rodríguez també vol que es faci constar que ho ha fet per
obligació i responsabilitat i que el sentiment d’indignació el tenen tots.
El President del Consorci, senyor Joan Riera, creu que algunes normatives son poc
lògiques però que s’han de complir.
5.- INCREMENT RETRIBUTIU PERSONAL CONSORCI PER APLICACIÓ DEL
REIAL DECRET LLEI 24/2018, DE 21 DE DESEMBRE, PEL QUAL S'APROVEN
MESURES URGENTS EN MATÈRIA DE RETRIBUCIONS EN L'ÀMBIT DEL
SECTOR PÚBLIC

Vist el Decret del President del Consorci de data 23 de gener de 2019, ratificat per
acord de l’Assemblea General de data 28 de març de 2019, pel qual s’aplica al
personal laboral del Consorci de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona, un
increment d’un 2,25 per cent, amb caràcter general, respecte de les retribucions
bàsiques i complementàries, vigents a 31 de desembre de 2018, amb efecte retroactiu
a partir de l’1 de gener de 2019, conforme a les taules retributives consolidades
aprovades pel Ple de la Diputació 1/19 de 31 de gener de 2019, d’acord amb les
previsions establertes a la clàusula addicional segona dels Pactes Socials 2000-2003
prorrogats.
Vist que l’article 3.2 del RDL 24/2018, de 21 de desembre, pel qual s’aproven mesures
urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic preveu, a més de
l’increment esmentat del 2,25 per cent, que si l’increment del producte interior brut a
preus constants el 2018 assoleix o supera el 2,5 per cent, s’afegeix amb efectes de l’1
de juliol de 2019, un altre 0,25 per cent d’increment salarial. L’Institut Nacional
d’Estadística el 5 de juny de 2019 ha certificat que la taxa de variació del PIB del 2018
respecte a 2017 ha superat aquest 2,5 per cent i en conseqüència el Consell de
Ministres de 21 de juny de 2019 ha aprovat l’aplicació de l’increment addicional del
0,25 per cent amb efectes 1 de juliol de 2019.
Així mateix, l’últim paràgraf de l’article 3.2 del RDLlei 24/2018 disposa que es podrà
autoritzar un increment addicional de fins el 0,3 per cent de la massa salarial en
aquelles administracions en situació de superàvit pressupostari en l’exercici 2018 per
entre d’altres mesures la implementació de plans o projectes de millora de la
productivitat o la eficiència.
Vist que la Diputació de Barcelona va complir amb el requisit d’estar en situació de
superàvit pressupostari durant l’exercici 2018.
Vista la Disposició Transitòria segona de l’Acord de la Mesa General de la Diputació
de Barcelona de 29 de novembre de 2018 sobre la normativa reguladora del
complement de productivitat que preveu que els increments salarials destinats a fons
addicionals que estableixin les futures Lleis de Pressupostos Generals de l’estat es
destinaran a incrementar el factor anual de productivitat.
Vist el Decret de la Diputada adjunta de Presidència de la Diputació de Barcelona de
data 17 d’octubre de 2019 pel qual s’aprova per al personal que la Diputació de
Barcelona té adscrit a les entitats públiques que en depenen i als consorcis en els
quals participa, així com el personal propi d’aquests, sempre que estiguin adscrits al
conveni de la Diputació de Barcelona, d’acord amb les previsions establertes a la

clàusula addicional segona dels pactes socials 2000-2003 prorrogats, un increment
addicional del 0,25 per cent de les retribucions amb efectes de l’1 de juliol de 2019 i un
increment addicional del 0,3 per cent de la massa salarial de l’any 2018 que comporta
que el factor anual de productivitat per a 2019 quedi fixat en 1.685,45 €, tot això
conforme a les taules
retributives consolidades aprovades.
Atès que aquestes mesures resulten d’aplicació el personal laboral que presta serveis
al Consorci adherit al Conveni del personal laboral de la Diputació de Barcelona per
l’acord de acords de l’Assemblea General del Consorci de dates 11 de juliol de 2006 i
3 de juny de 2010.
Atès que hi ha consignació pressupostària per fer front a la despesa produïda per
aquest
increment retributiu, tot i que caldrà suplementar els crèdits corresponents per a
reconèixer les obligacions anuals mitjançant una transferència de la Diputació de
Barcelona, tot d’acord amb les instruccions derivades de la pròpia Diputació durant la
confecció del projecte de pressupostos per a l’exercici 2019.
Es proposa a l’Assemblea General el següent acord:
Primer.- Aprovar un increment addicional del 0,25 per cent de les retribucions del
personal laboral del Consorci de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona, amb
efectes de l’1 de juliol de 2019, amb efecte retroactiu des d’aquesta data, conforme a
les taules retributives consolidades.
Segon- Aprovar un increment addicional del 0,3 per cent de la massa salarial de l’any
2018, que s’aplicarà quedant fixat el factor anual de productivitat per a 2019 en un
import de 1.685,45 €.
Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec al capítol 1 de l’estat de despeses
del pressupost de l’exercici 2019, les aplicacions pressupostàries corresponents seran
suplementades mitjançant les transferències de la Diputació de Barcelona.
S’aprova per unanimitat dels cinc membres presents dels sis que legalment componen
l’Assemblea General del Consorci.
6.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL CONCURS FOTOGRÀFIC D’ESTIU A
L’ESPAI NATURAL DE LES GUILLERIES-SAVASSONA.
En aquest punt de l’ordre del dia els assistents voten les millors fotografies que s’han
presentat en el concurs fotogràfic d’estiu que ha convocat el Consorci en les dues
categories:
1) Paisatge, flora, fauna i patrimoni cultural: qualsevol indret o paisatge de l’Espai
Natural Guilleries-Savassona, la flora i la fauna que la integren, monuments
(museus, esglésies, esglesioles, ermites, masies, etc.) i les tradicions orals,
festes, artesanies i costums.
2) Activitats esportives respectuoses a la natura: qualsevol activitat esportiva que
compleixi amb les recomanacions i consells en forma de manuals, documents i
acords entre diferents entitats que s’ofereixen a la pàgina web
https://parcs.diba.cat/les-bones-practiques-a-la-xpn
Per establir els premis, es té en compte, entre d’altres, l’originalitat, la qualitat i
l’adequació al tema escollit, i el resultat de les votacions és el següent:

MODALITAT ESPORT
1r.- Fotografia “nordica de bote”
2n.- Fotografia “isgomis”
MODALITAT NATURA
1r.- Fotografia “carme_molist”
2n.- Fotografia “colous for me”
7.- INFORMACIONS DIVERSES:
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE SUBVENCIONS CONVOCATÒRIA 2019 PER AL
FOMENT DE LES EXPLOTACIONS FORESTALS I LES EMPRESES AGRÍCOLES –
RAMADERES, LA MILLORA DELS HABITATGES, LA RESTAURACIÓ DEL
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, I LES ENTITATS CULTURALS A L’ÀMBIT DE
L'ESPAI GUILLERIES-SAVASSONA.
Vista la proposta d’atorgament de subvencions que examina i valora les sol·licituds de
subvencions presentades d’acord amb el que disposen les Bases reguladores de la
concessió de subvencions destinades a fomentar les activitats i instal·lacions agràries i
forestals en l’àmbit de l’espai natural de les Guilleries-Savassona, any 2019,
publicades al BOP de Barcelona de data 10 d’abril de 2019 i 23 d’abril de 2019
BDNS(Identif.): 450465.
El Director del Consorci exposa que s’han rebut un total de 30 sol·licituds, que s’han
valorat segons els criteris establerts en les bases, de les quals tres se’n proposa la
seva desestimació perquè l’import que s’atorgaria per l’aplicació dels criteris no arriba
al topall mínim establert a les bases.
En resum, es proposa atorgar 23.011,01 € a les sol·licituds de la línia d’explotacions
forestals, 5.038,49 € en la línia d’explotacions agrícoles i ramaderes; 10.950,50 € en la
línia de millora d’habitatges i 1.000 € per a entitats culturals.
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.
El Director explica que amb l’objectiu de fer coincidir l’any natural amb el període
d’execució de les actuacions subvencionades, les bases i convocatòria per a l’exercici
2020 seran sotmeses a l’assemblea en la propera sessió que es convoqui.

Abans d’entrar en l’informe de gestió i considerant que el Diputat, senyor Josep Tarín
ha de marxar, s’altera l’ordre dels punts de la convocatòria i es proposa la moció de
suport a Txevi Buigas.
9.- MOCIÓ DE SUPORT A XAVIER BUIGAS I LLOBET.
El text de la moció que es sotmet a votació és el següent:
“En Txevi Buigas i Llobet, resident a Sant Pere de Torelló i vinculat durant molts anys a
Folgueroles, va ser detingut el passat 23 de setembre dins l’operació policial
anomenada “Operacion Judas”. Juntament amb en Txevi van ser detingudes vuit

persones més, dues de les quals van ser alliberades amb càrrecs després dels
escorcolls.
La Guàrdia Civil va entrar de matinada a les seves cases, mentre dormien, trencant
portes i fent detencions sota futuribles. En Txevi fou detingut davant el seu fill. Estan
acusats per l’Audiència Nacional de terrorisme, rebel·lió i sedició.
El passat dijous 26 de setembre, després de declarar a l’Audiència Nacional, el jutge
ha dictat presó sense fiança comunicada per als detinguts, acusant-los de pertinença a
organització terrorista, fabricació i tinença d’explosius i conspiració per provocar
estralls.
En Txevi Buigas és guarda de l’Espai Natural Guilleries-Savassona des de l’any 1998,
on presta els seus serveis, tot vetllant per la conservació i gestió d’aquest territori amb
més de 12.000 Hectàrees al nord-est de la comarca d’Osona. Com a guarda sempre
ha destacat per la seva bona predisposició i dedicació, essent un referent pels seus
companys tan dins com fora de la feina.
Aquesta nova onada repressiva, tal i com ja ho va ser el 20 de setembre d’ara fa dos
anys, busca generar un intent de construir un relat inexistent de violència i lligar
l’independentisme amb el terrorisme.
La societat osonenca ha mostrat el rebuig a aquestes detencions i a la situació de
presó sense fiança, tot manifestant-se al carrer i mostrant el seu suport incondicional a
en Txevi Buigas i a les altres persones detingudes. També ho han expressat així molts
ajuntaments de la comarca i el Consell Comarcal d’Osona.
Per tot això proposem al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Manifestem tot el nostre suport i solidaritat a en Txevi Buigas i Llobet i exigim
la seva llibertat immediata. No podem acceptar la seva presó provisional en una
persona que no ha estat jutjada, atesa la seva trajectòria personal i cívica.
Segon.- Ens posem a disposició de les seva família en tot allò que estigui al nostre
abast.
Tercer:- Notificar aquesta moció a en Txevi Buigas i a la seva família, a les entitats
municipalistes (ACM i FMC), al Consell Comarcal d’Osona, a la Diputació de
Barcelona, a la Generalitat de Catalunya i a tots els partits amb representació al
Parlament de Catalunya.”
L’Assemblea demana a l’alcalde de Folgueroles si considera convenient afegir alguna
altra consideració a la moció, a la qual cosa l’alcalde respon que la troba correcta.
Es sotmet a votació la moció i s’aprova per unanimitat dels cinc membres dels sis que
legalment tenen dret a vot en l’Assemblea General del Consorci.
Acabat aquest punt, abandona l’Assemblea el Diputat delegat de Mobilitat, Espais
Naturals i Prevenció d'Incendis Forestals, senyor Josep Tarín.
8.- INFORME DE GESTIÓ DE L’ESPAI NATURAL DE LES GUILLERIES
SAVASSONA.

En aquest apartat, el Director del Consorci de l’Espai Natural de les GuilleriesSavassona, fa una explicació de la gestió de l’Espai Natural durant els mesos de juliol a
octubre de 2019 i 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 distribuïdes en un
38% en tasques de guarderia i un 62% 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, amfibis, lirons,
orquídies, espècies invasores..) i en les tasques de manteniment hi ha les
actuacions en camins, itineraris, àrees d’esplai i manteniment en general.

-

Gestió directa de l’Espai Natural:

Aquí s’exposen les accions que s’han dut a terme i que resten en cadascun
d’aquests temes:
-

Revisió del protocol d’actuació per a situacions d’alfa 2 de risc d’incendi.
Revisió del Pla de camins de l’Espai Natural.
Estassada de boix mort als marges de la XVB i en àrees estratègiques per a la
prevenció d’incendis.
Execució del projecte d’ordenació i millora de l’àrea d’esplai del pantà de Sau.
Execució del projecte de tancaments de fusta dels punts de contenidors de
residus.
Redacció de projecte de millora de la riera Major.
Revisió amb la propietat del projecte d’ordenació de Sant Feliuet de
Savassona.

A més s’han emès un total de 32 informes, majoritàriament relacionats amb l’ús
públic.
- Conservació del Medi Natural
En quant a conservació del medi natural, el Director del Consorci destaca:
Seguiment de la riera Major
Seguiment de la papallona del boix
Seguiment de la rebrotada dels boixos afectats
Seguiment d’amfibis
- Ús públic i educació ambiental
Pel que fa a accions d’ús públic i educació ambiental, aquestes han estat els
projectes que estan en curs:
Inici del programa escola Guilleries a l’escola
Exposició itinerant de l’Espai Natural
Redacció dels projectes de millora de la senyalització
Redacció de propostes de millora de varis itineraris

10.- PRECS I PREGUNTES.

En aquest punt de l’ordre del dia, el senyor Jordi Padrós, coordinador d’àmbit d’Espais
Naturals de la Diputació de Barcelona, comenta els següents temes:
- Funcionament de la nova ruta del Pla de Vigilància d'Incendis dins l'espai
natural. Respecte aquest tema, s'apunta que hi ha hagut bona coordinació amb
els vigilants, tot i que la coordinació general amb el responsable de l'àrea
d'Osona no hagi funcionat del tot correctament.
- Inici del treball en alguns parcs sobre què fer en situacions extremes de risc
(Pla Alfa 3). En aquest sentit, es remarca que és molt important donar
informació als ajuntaments del que suposa el Pla quan s'arriba a aquesta
situació, que de moment és poc probable a Guilleries.
Finalment el senyor Jordi Padrós fa un agraïment a la gerent Àngels Palacio per la
programació que en matèria de contractació ha realitzat per al Servei.
El President aixeca la sessió, de la qual com a secretària, estenc aquesta acta.
La secretària-interventora

El President del Consorci
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