CETS al Montseny
Acords reunió del Grup de Treball
09.03.2016

DATA

09.03.2016

LLOC

Oficina del Parc. Masia Mariona

HORA

10:00h a 12:30h

MOTIU

Reunió grup de treball

DOCUMENT

Acta de la reunió

DOCUMENTACIÓ PRÈVIA:

Acta GdT 14.10.2015

ORDRE DEL DIA:
 Identificació de temes i visites clau per al Programa d’Auditoria
 Previsió de renovació de representants d’entitats del Grup de Treball
 Petició municipi Sant Antoni de Vilamajor: integració en l’àmbit CETS
 Adhesió empreses CETS:
o

Ronda de visita a empreses adherides

o

Previsió nova tanda d’adhesions

o

Criteris per a l’adhesió: antiguitat i base de càlcul dels % assistència

 Proper Fòrum Permanent
 Torn de paraules

Acord presos
o

S’acorda que des del parc es posaran en contacte amb l’Amanda Guzman, auditora assignada per
a la verificació del procés de renovació de la CETS, per concretar les dates de visita i el programa
de visita.

o

S’acorda que s’elaborarà una proposta d’idees per a la vista d’auditoria i es farà arribar a tots els
membres del Grup de Treball per revisar-ho.

o

S’acorda eliminar a la Federació d’Empresaris Montseny-Guillereies, del Grup de Treball de la
CETS atès que està inactiva.

o

S’acorda que el cap de la Diputació de Girona de Medi Ambient, Narcís Vicens només se’l
convoqui en les reunions de Fòrum Permanent, i el mateix amb el cap de l’oficina tècnica de Parcs
Naturals de la Diputació de Barcelona (Ramon Espinach) i el Cap de la Direcció Territorial Nord,
(Jordi Soler).

.S’acorda que s’enviarà un correu a les 12 empreses candidates a adherir-se a la CETS, per informarlos de la nova tanda d’adhesió i el calendari previst.
o

Es proposa que el càlcul d’assistència als Fòrums per a les empreses que es volen adherir a la
CETS, es faci posant el comptador a 0 des de la última tanda d’adhesió d’empreses, per tant
aquest any, el comptador es posarà a 0 en el Fòrum Permanent de desembre.

o

S’acorda que el proper Fòrum Permanent es farà a Tona el dia 13 de juliol amb horari de 18:00 a
19:30h, s’acorda que en aquest Fòrum es tractarà la visita d’auditoria, el procés d’adhesió de
noves empreses a la CETS, explicant els criteris de càlcul determinats i l’evolució en aquell
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moment i els criteris pels municipis per formar part de l’àmbit de la CETS.
o

Des del parc s’enviarà una proposta a tots els membres del Grup de Treball per revisar i elaborar
la proposta de treball per a escollir el menú representatiu de la Reserva de la Biosfera del
Montseny.

ASSISTEIXEN: 13
EXCUSEN:4
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