ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA DEL PARC DEL CASTELL DE
MONTESQUIU

Data: dilluns, 9 d’abril de 2018.
Hora: 13:00 hores.
Lloc: Masoveria del Castell
Presideix:
Il·lma. Sra. Elisabet Ferreres i Vergés, Alcaldessa de l’Ajuntament de Montesquiu
Assisteixen:
Il·lm. Sr. Josep Anglada i Dorca, Alcalde de Vidrà.
Sra. Juana Barber Rosado , Cap de l’Oficina de Parcs Naturals, Diputació de
Barcelona
Sra. Elisenda Guillaumes i Cullell, Directora del Parc del Castell de Montesquiu,
Diputació de Barcelona
Sra. Elisabet Vila d’Abadal i Castilla, Enginyera del territori. Parc del Castell de
Montesquiu, Diputació de Barcelona
Excusa la seva assistència:
Sr. Jordi Padrós i Selma, Coordinador d’Àmbit d’Espais Naturals, Diputació de
Barcelona
Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aprovació de l’acta anterior, si s’escau.
Estructura de Parcs Naturals
Pressupost 2018 i estat d’execució.
Presentació de les activitats de primavera.
Execució pla d’actuació 2018 i propostes
Torn obert de paraules

Desenvolupament de la reunió
A les 13:10, obre la sessió qui la presideix, la Sra. Elisabet Ferreres, donant la
benvinguda als presents.
1. Aprovació acta anterior, si s’escau
La presidenta demana si hi ha alguna esmena a fer.
La Sra. Elisabet Ferreres demana si ens es tira endavant el tema de la festivitat de
Sant Jordi amb les escoles, i l’Elisenda Guillaumes que és una bona iniciativa però que
degut a que l’Escola de Montesquiu aquest any celebren el 25è aniversari i estan
plenament endinsats amb les diferents activitats que s’organitzen, s’ha deixat per l’any
vinent.
La Sra. Joana Barber comenta una esmena en el darrer full de l’acta, de corregit d’alt
a dalt
S’aprova l’acta per a tots els assistents.

2. Estructura de Parcs Naturals
La Sra. Juana Barber explica que degut a la jubilació del Ramon Espinach,
actualment està ella en funcions com a Cap d’Oficina de Parcs Naturals. Esmenta que
la idea es fer una estructura enfocada a línies de treball, amb un perfil molt trasversal,
més que l’estructura territorial que hi havia fins ara. El 2016 ja va crear la secció de
suport a la gestió (SSG), i la idea és anar fent la transformació d’una estructura
territorial a una per línies de treball per no tenir com ara, aquesta coexistència.
Dona la benvinguda a la Sra. Elisenda Guillaumes, que s’ha tornar a reincorporar a la
direcció del Parc.
Comenta que la Sra. Elisabet Vila d’Abadal, actualment estarà adscrita orgànicament a
la SSG i que donarà suport al parc de Montesquiu, però que també si li demanarà
suport a altres parcs. Pel seu perfil forestal, segurament donarà suport al Parc de
Montnegre Corredor. També comenta la jubilació del Sr. Josep M. Castany. Part de les
feines que feia, que eren més d’un perfil de tècnic auxiliar que d’encarregat, les
assumirà la Sra Elisabet Vila d’Abadal, i es considera que amb els tres membres de la
colla de manteniment serà suficient per les càrregues de treball que suposo el parc.
Per tant la plaça del Sr. Josep M. Castany anirà a l’Espai Natural de GuilleriesSavassona, on amb les seves més de 11.000 ha, només té una persona. Els temes
d’ús públic queda cobert amb la gestió que es porta a terme des del Consorci de la
Vall del Ges, Orís i Bisaura (CVGOB). El que queda fluix actualment és el pilar de la
conservació. En aquest sentit, el que es vol fer és cobrir una plaça des de l’Espai
Natural de Guilleries-Savassona, que pugui donar cobertura a Montesquiu.
La Sra Elisabet Ferreres demana qui assumirà les tasques de manteniment que feia
el sr. Josep Maria Castany, i la Sra Juana Barber comenta que els altres membres de
la colla de manteniment, que també ja ho feien fins ara.
La Sra Juana Barber comenta que també es va aconseguir una plaça de cangur de
Guarderia, per cobrir els caps de setmana que no hi havia guardes al Parc, i que
aquesta s’està mirant de consolidar. També comenta que es mirarà de no perdre la
plaça d’encarregat de manteniment, per tal que hi hagi un responsable de la colla de
manteniment, però caldrà buscar una fórmula per si es pot adscriure també el personal
del CVGOB que fa tasques de manteniment als jardins del castell, per tal que es pugui
justificar la plaça
3. Pressupost 2018 i estat d’execució.
La Sra Elisenda Guillaumes comenta que s’adjunta informació en quan a l’estat
d’execució del pressupost del 2018. Malgrat el % d’execució és baix, es comenta que
es degut a que des del 9 de març està vigent la nova llei de contractes del sector
públic, i això implica alguns canvis en quan a la conformació de factures, que en el
moment de l’actualització del pressupost no estaven incloses.
La Sra Juana Barber comenta que la implementació d’aquesta llei també comporta
altres canvis. Un dels que implica major control, és que la suma de factures d’un
industrial per un mateix concepte, no poden superar tampoc les quantitats establertes
com a contracte menor. Incialment l’àrea de gestió que s’havia de considerar era tota
l’àrea de territori i sostenibilitat, però es mirarà que sigui per Oficines Tècniques,
perquè es difícil tenir control del que fan els altres serveis de la mateixa àrea .

La Sra Elisenda Guillaumes fa un repàs de l’arxiu adjunt de l’estat d’execució. Es
comenta que dins les actuacions pendents de conformar hi ha el canvi dels separador
de greixos de la Casanova per a un correcte funcionament de la bassa de llacunatge,
per un import de 6031,43 €, definir esquema elèctric i simplificació de tota la regulació
de boies i bombes per l’aigua amb un cost aproximat de 5000 €, i la reparació del
terrat de sobre la capella per un import de 3068,98€. També es preveu una partida de
plantes i flors de 500 € per donar color als jardins, i una partida per tal de fer els
acabats de la bassa de llacunatge, actuació que es farà amb els voluntaris dels parcs
el proper 21 d’abril. La partida d’estudis es mirarà de reemprendre algun dels estudis
de conservació que s’havia iniciat.
Referent a aquest tema la Sra Joana Barber afegeix que el Dani Guinart, que donava
suport a Montesquiu, va guanyar una plaça de director de programa de conservació
del Montseny. També comenta que alguns dels convenis que tenia la Diputació amb
entitats no es podran aprovat perquè l’interventor de la Diputació no deixar procedir ja
que considera que són contractes, degut a que ofereixen un servei. Hi ha unes
instruccions amb 4 supòsits ens el que defineix quan es pot fer un conveni. De
moment s’ha demanat que els convenis vigents, es miri de donar continuïtat. Si que no
hi ha inconvenient amb els convenis que ja existeixen amb ajuntament o entitats
locals, per tant en el cas de Montesquiu, no afecta ni el conveni que hi ha amb el
Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura pel que fa a la gestió del Castell, ni pel que
fa al de la Solana. Aquest darrer ja està en circuit perquè finalitza a finals d’aquest any.
Si que s’està mirant si s’ha de tramitar com un conveni de col.laboració o com una
subvenció. Via subvenció però no es pot fer cada any , per tant s’ha de veure si s’ha
de fer via procediment de contractació, mitjançant un procediment obert.
Pel que fa al conveni de recollida d’escombraries amb l’ajuntament de Montesquiu,
que també està en tràmit, ens comenten que no hi ha possibilitat de bestreta, però que
es poden fer diferents justificacions durant l’any una vegada realitzat el servei. Per
tant, mirarem de fer justificacions trimestrals. Si que és important que la darrera
justificació es faci en una data determinada a la finalització de la despesa i que no es
demori.
La Sra Elisabet Ferreres, demana si això també afectarà a la bestreta del conveni de
gestió del Castell. La Sra Joana Barber respon que de moment no perquè ja es va
deixar lligat en la darrera versió del conveni
La sra Elisenda Guillaumes comenta altres partides que no depenen del pressupost
del 2018 del parc, com són 3 contractes que han entrat com a romanents del 2017, les
que també venen com a romanents de l’Oficina d’Acció Territorial (OTAT), el projecte
caixa de l’Oficina de Planificació i Anàlisis Territorial (OTPAT), i el projecte que tenim
sobre la taula d’arranjament del pont de Vies Locals
La Sra Joana Barber comenta que enguany l’OTAT té 260.000 € de capítol 6 per
inversions als parcs, i que dilluns tenen una reunió amb gerència per prioritzar
actuacions. Pel que fa a la solució de la caldera de biomassa de la Casanova, es van
avaular les diferents alternatives, es va consensuar amb el concessionari, i s’està
redactant el projecte executiu. Pel que fa aquest projecte, una vegada es defineixi el
cost, gerència s’ha compromès a trobar els diners.
La sra Elisenda Guillaumes posa en coneixement la llista les actuacions o tasques
pendents: Reixa de desbast de la bassa de llacunatge, il.luminació dels exteriors del
castell, pavimentació de l’itinerari adaptat, restauració dels merlets i la claraboia,
arranjament caldera de la Solana, pujada de la fibra òptica fins als equipaments del

parc. La idea és prioritzar algunes actuacions perquè no hi ha partida pressupostària
per poder-ho assumir tot.
La Sra Elisabet Ferreres insisteix en que des de l’Ajuntament de Montesquiu es
prioritzaria la il.luminació del castell, ja que és una proposta que ha sortit d’aquest
mandat, i estaria bé poder-ho tenir fet abans d’acabar-lo.
Pel que fa a l’itinerari, la sra Joana Barber comenta que ens passarà una proposta
d’uns acabats que va veure en una trobada de reserves de la biosfera a Montfragüe.
La Sra Elisabet Vilad’Abadal comenta que el projecte caixa d’enguany està relacionat
en estudia l’adaptació de les espècies forestals al canvi climàtic. Es preveu fer una
estasada, treure algunes espècies que pateixen per la sequera, com el pi roig, i
replantar-ne d’altres per veure com reaccionen.
La Sra Joana Barber comenta que segurament serà el darrer any del convei amb
l’obra social de la Caixa. Que aquest any ja va costa molt i que finalment es va poder
tramitar, però que des de la Caixa van acotar molt les actuacions que es podien
realitzar, com per exemple objectius de desenvolupament sostenible, lluita contra el
canvi climàtic, feines relativament mecànics per que les puguin fer gent del 3r sector.
També es participarà en un projecte LIFE, “Mix for Change”, des del parc de
Montnegre corredor, Montseny, Montesquiu i Sant Llorenç del Munt i l’Obac, ja que
són parc que tenen masses mixtes. La Diputació de Barcelona hi participa amb el
territori, i es demana que s’assumeixin l’execució dels treballs.

4.

Presentació activitats de primavera

Sra. Elisenda Guillaumes comenta que s’ha adjuntat la postal de les activitats de
primaver programades. Que per comentar la participació i valoració d’aquestes, millor
en la comissió de seguiment que hi ha pendent de fer amb el CVGOB.
5. Execució pla d’actuació 2018 i propostes
La Sra Elisenda Guillaumes comenta que s’ha adjuntat el pla d’actuacions del 2018, i
que moltes coses ja s’han comentat en l’apartat del pressupost. Dins de les propostes
a destacar que hi ha pendents per aquest any, és el projecte director del Castell.
Aquest va estar adjudicat a l’empresa ANTEQUEM, es farà ara una reunió a l’abril on
es presentaran l’esboç de proposta, i ens han d’entregar el projecte al mes de juny.
L’objectiu principal d’aquest projecte es lligar històricament el Castell i el territori, i
plantejar un nou projecte de museització. Es va concedir una subvenció de Cultura de
la Diputació de Barcelona a l’Ajuntament de Santa Maria de Besora, per tal que es
pugui explorar tota la documentació històrica també per fonamentar aquest projecte.
La Sra Joana Barber comenta que hi va haver una reunió amb l’alcade de Besroa, i el
Diputat per tal de veure si hi ha d’haver un conveni o una quina fórmula es pot adoptar
en virtut de col·laboració, ja que entrar en la Fundació que es va crear és molt
complex.
La Sra Elisabet Ferreres comenta el procediment del projecte de Vies Locals. En un
mail del Sr. Miquel Àngel Izquierdo, li va comentar que calia fer un conveni amb
l’Ajutnament pel que fa a la part del carrer, ja que una vegada finalitzades les obres,
l’ajuntament ha d’asfaltar-lo. En aquest conveni es vol lligar que la baixa de l’obra,

serveixi per fer aquesta actuació. En aquest correu també comentava que la gerència
d’Espais Naturals també posaria alguna cosa, però els assistents a la reunió, no en
tenim coneixement. La sra Joana Barber mirarà si hi ha alguna conversa prèvia.
6. Torn de paraules.
La Sra Elisenda Guillaumes comenta la trobada de voluntaris dels Parcs que es farà
a Montesquiu. També comenta que l’any passat no es va fer la trobada d’entitats, i que
posa a la seva consideració si es considera que cal mantenir-la. Es diu que es podria
mirar de fer un sondeig per mirar si agrada, però que si que seria interessant de
mantenir-la.
La Sra. Joana Barber aprofita per agrair la feina feta per l’Elisabet Vila d’Abadal,
durant aquest temps que l’Elisenda Guillaumes ha estat fora.
La Sra. Joana Barber comenta que com a novetat, l’Oficina de Prevenció D’incendis
ja no depèn orgànicament de la gerència d’Espais Naturals, sinó que depèn
directament de la Vicepresidència segona. L’Elisabet Vila d’Abadal, també afegeix
que el Joan Carles Àngel ja no és el Cap d’Oficina i que ara és el Jaume Minguell
El Sr Josep Anglada comenta que el segon revolt d’aqui darrera, on hi ha la caldera
de biomassa, dona problemes als trailers que venen a recollir la fusta. També comenta
que consultant amb el Sr Camil, les cases de colònies que hi ha per la zona de cara el
bon temps, organitzen alguns vivacs. Es troben, i cada vegada més, en que si les
condicions meteorològiques no acompanyen, demanen a l’ajuntament un lloc per
acollir-los, i moltes vegades no poden cobrir aquesta necessitat. La Sra Joana Barber
comenta que normalment han de presentar un projecte a joventut i que aquest l’ha
d’aprovar. Que mirarà de fer alguna gestió per mirar si aquest tràmit, es podria
informar als ajuntament afectats per tal de tenir-ne coneixement.
La Sra Elisabet Ferreres comenta que en el pla d’actuacions encara consta el tema
dels horts, i que no s’ha avançat ja que és un tema complicat. Però diu que
l’ajuntament ha hagut de fer un reg, i s’ha demanat concessió a l’ACA per tal que els
que porten les hortes puguin regal. Hi va haver un problema amb la tramitació, que es
va generar com un doble expedient i això va fer que s’encallés, però actualment ja
s’està tramitant.
La Sra Elisenda Guillaumes comenta que també va trucar un senyor interessant-se
per aquest tema, ja que li faran una cessió d’una de les parcel.les. Que hi ha diferents
casuístiques, els que són propietaris, els que són usufructuaris i els que no tenen cap
documentació que acrediti res. La Joana Barber, comenta que en funció de la situació
de la parcel.la en qüestió, caldria que la petició la faci amb una sol.licitud formal per
escrit.
La Sra Elisabet Ferreres demana a què es refereix el tema de coordinació amb
l’oficina de prevenció d’incendis. La Sra Elisenda Guillaumes contesta que era
només per coordinar les actuacions que es fan des dels plans municipals, i lligar la
logística dels vigilants.
La Sra Elisabet Ferreres demana quan finalitza el termini de les subvencions
culturals. La Sra Joana Barber comenta que ja es va finalitzar el 28/2, i que ja tenim
les sol.licituds per avaluar.

La Sra Elisabet Ferreres també comenta que potser cal replantejar el tema de les
exposicions a la Cabanya, ja que actualment ja no hi ha possibilitat d’exposar fins al
2020. La Sra Elisenda Guillaumes contesta que està a sobre la taula el replantejarnos això, però que s’està esperant aquest pla director perquè també inclou la Cabanya
del castell com element, i es vol veure com l’integren. Una vegada tinguem això a
sobre la taula serà qüestió de plantejar-s’ho.
La Sra Elisabet Ferreres demana si les entitats del Bisaura tenen descomptes a les
Codines. La Sra Elisenda Guillaumes comenta que caldria parlar amb el
concessionari, però que de totes maneres es mirarà si el plec de condicions especifica
quelcom.
La Sra Elisenda Guillaumes comenta que es volen posar unes papereres a la sortida
de la cabanya i el castell, perquè actualment ja hi ha uns bidons de pintura que no
donen massa bona imatge. La Sra Joana Barber intervé dient que qualsevol paperera
hauria de ser amb possibilitat de posar diferentes fraccions. La Sra Elisenda
Guillaumes diu que ja s’ha tingut aquesta conversa amb la tècnica del consorci, però
que no es considerava imprescindible en aquest punts per l’ús que se li dona. La Sra
Elisabet Ferreres seria partidària de no posar-n’hi, sinó en tot cas amb fraccions. La
Sra Elisenda Guillaumes comenta que traslladarà la informació, però que potser ja
s’han comprat.
I sense res més, es tanca la sessió a les 15:10.
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