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

Data: Dilluns, 6 de maig de 2019
Hora: 9:15 hores.
Lloc: Masoveria del Castell.

Presideix:
Il·lma. Sra. Elisabet Ferreres i Vergés, Alcaldessa de l’Ajuntament de Montesquiu
Assisteixen:
Sr. Jordi Padrós i Selma, Coordinador d’Àmbit d’Espais Naturals, Diputació de
Barcelona
Sra. Juana Barber Rosado , Cap de la Direcció Territorial Nord, Diputació de
Barcelona
Sr. Joan C. Àngel Hernández, Director del Parc del Castell de Montesquiu, Diputació
de Barcelona
Excusa la seva assistència:
Il·lm. Sr. Josep Anglada i Dorca, Alcalde de Vidrà.
Ordre del dia:
1.
Aprovació de l’acta anterior, si s’escau.
2
Informe de gestió del Pla d’Actuacions.
3.
Estat d’execució del pressupost 2019.
4.
Propostes per al 2019.
5.
Criteris d’accessibilitat al Parc.
6.
Torn obert de paraules.
Desenvolupament de la reunió
1. Aprovació acta anterior, si s’escau.
S’aprova l’acta anterior.
2. Informe de gestió del Pla d’Actuacions.
El Sr. Joan C. Àngel lliura als assistents l’informe de gestió que inclou les principals
accions dutes a terme durant el primer quadrimestre de 2019, agrupades en els vuit
subprogrames del pla d’actuacions.
Els assistents van repassant cadascun dels subprogrames i es fan les següents
intervencions:

La Sra. Joana Barber destaca la necessitat de fer el tractament fitosanitari de les
tanques de boix davant l’arribada de la plaga de l’eruga del boix, malgrat el cost previst
per al 2019 sigui de 3.188 €.
La Sra. Elisabet Ferreres explica les gestions realitzades amb el usuraris dels horts per
tal que puguin accedir als horts després de la desaparició de la passera del Ter per les
riuades de 2018. Explica que ha fet una trucada a vicepresidència de la Diputació amb
l’objectiu que l’obra de reconstrucció es pugui tramitar per urgència.
El Sr. Joan C. Àngel i la Sra. Elisabet Ferreres manifesten la seva preocupació pel fet
que l’únic accés actual als horts obligui als usuaris a travessar la via del tren en un pas
a nivell sense barreres. La Sra. Joana Barber diu que parlarà amb ADIF per sol·licitar
una barrera, un semàfor o un senyal acústic com a mesura de seguretat en aquest
punt.
El Sr. Jordi Padrós explica l’abast de l’estudi sobre les captures de senglars que està
fent l’empresa Minuàrtia, en el qual es col·labora des del Parc. El Sr. Padrós destaca
una baixada en el nombre de captures.
La Sra. Joana Barber informa de la tramitació d’un conveni de col·laboració amb la
Fundació Castell de Besora que recull la col·laboració que ja existeix entre aquesta
fundació i la Diputació a través del Parc. Està prevista una aportació de 2.000€ de la
Diputació en aquest conveni per al 2019.
La Sra. Joana Barber expressa la necessitat de tenir el pressupost per a la fase prèvia
del projecte de nova museïtzació del Castell el més aviat possible. El Sr. Joan C.
Àngel informa que el dimecres 8 de maig hi ha prevista una reunió amb les
historiadores que han fet un primer sondeig dels arxius de la Corona d’Aragó, Nacional
de Catalunya i de Sant Joan de les Abadesses, i que a partir d’aquest retorn es podrà
pressupostar.
La Sra. Joana Barber destaca la bona feina dels tècnics de l’OTPN en la redacció dels
projectes de restauració de la xarxa viària bàsica malmesa pels aiguats de 2018. El Sr.
Joan C. Àngel informa que l’aportació extraordinària prevista al Parc és de 26.615,25€
i es preveu actuar en més de 12 km de pistes.
El Sr. Joan C. Angel informa dels inconvenients i problemes de l’actual sistema de
distribució d’aigua al Parc. Informa també que ha sol·licitat a l’Oficina d’Acció Territorial
de la Diputació la redacció d’un projecte per a la portada de l’aigua, la connexió a la
xarxa de clavegueram de Montesquiu i la portada de la fibra òptica a les oficines del
Parc.
El Sr. Joan C. Àngel informa dels canvis en el servei de neteja de l’empresa Multianau,
a partir de les nombroses queixes rebudes del personal del Parc. Explica que gràcies a
la incorporació d’una nova persona i del canvi d’horaris s’ha millorat molt i s’ha tramitat
l’informe de pròrroga del contracte per un any més.
El Sr. Joan C. Àngel explica les principals accions fetes en els equipaments del Parc i
el Sr. Jordi Padrós destaca que s’ha aprovat i està en tramitació el Projecte per al
cobert del Centre de Formació Forestal Especialitzada de la Solana. La Sra. Joana
Barber informa que ja hi ha prevista una partida per la part de les obres previstes al
2019.
Aprofitant que el Sr. Àngel explica els treballs de fusteria fets a la masia de Sant Moí,
s’aborda la problemàtica dels equipaments sense cap ús de la xarxa de Parcs. El Sr.

Jordi Padrós diu que caldria explorar un projecte conjunt de la xarxa de Parcs i apunta
com a una possible opció els centres per a menors migrants no acompanyats.
El Sr. Jordi Padrós explica què són els nous mapes de l’informador, ja existents en
altres parcs i que està en elaboració al Parc del Castell de Montesquiu.
La Sra. Joana Barber informa que s’havia intentat fusionar els convenis per a la cessió
de l’ús de la Solana al Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura i el de la subvenció a
l’activitat formativa, però que finalment s’estan tramitant separadament.
El Sr. Joan C. Àngel explica que hi ha hagut un canvi en la guarderia, amb la
incorporació del Marc Serret els divendres i caps de setmana, en substitució del Carles
Viñas. També informa que s’han incorporat dues persones al Consorci de la Vall del
Ges, Orís i Bisaura com a guies del Castell: la Lavínia Hervas i la Irene Peix. La Sra.
Joana Barber afegeix que encara falta cobrir la plaça d’encarregat que va deixar
vacant la jubilació del Josep Maria Castany i que després que quedés deserta pel fet
que s’exigís la categoria d’oficial especialista, sembla que es podrà desencallar i
sortirà de nou la convocatòria amb l’opció que els funcionaris de l’actual colla de
manteniment del parc tinguin opcions de presentar-s’hi.
Finalment el Sr. Joan C. Àngel informa de les gestions realitzades en matèria de
prevenció de riscos laborals: sonometria, prevenció en espais confinats, senyalització.
3.

Estat d’execució del pressupost 2019.

El Sr. Joan C. Àngel presenta un quadre amb l’estat actual d’execució del pressupost
assignat al Parc, per partides. La part executada no arriba al 25%. La resta dels
assistents demanen que s’afegeixi al pressupost una relació de la despesa
compromesa, i el Sr. Joan C. Àngel es compromet a presentar-ho al proper Consell
Coordinador.
4. Propostes per al 2019
La Sra. Joana Barber comunica que ha d’abandonar la reunió i els assistents
decideixen comentar breument algunes de les propostes però tractar el punt en
profunditat al Consell Coordinador.
5. Criteris d’accessibilitat al Parc
S’acorda no tractar aquest punt i abordar-lo al Consell Coordinador.
6. Torn de paraules.
Sense més intervencions acaba la reunió a les 11:30h.
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