CONSELL ORDINARI DEL CONSORCI D’ARDENYA CADIRETES
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro
Data: 4 d’abril de 2011
Hora: 9:00 h

Assistents:
Membres del Consell:
Montserrat Vehí – Vicepresident. Ajuntament de Caldes de Malavella
Jordi Pruneda Vellvehí – Tresorer. Ajuntament de Vidreres
Xevi Vilella Bayé – Ajuntament de Llagostera
Joaquim Clarà – Ajuntament de Santa Feliu de Guíxols
Personal adscrit al Consorci:
Ricard Grabulosa Solà – Gerent
Miquel Coma Tarrés – Secretari
Excusen la seva Presència:
Jordi Mulà Casagran – President. Ajuntament de Santa Cristina d’Aro
Joaquim Coris – Ajuntament de Tossa de Mar
Ignasi Riera – Ajuntament de Lloret de Mar
Altres assistents:
David Miret – Tècnic de Medi Ambient de Sant Feliu de Guíxols
Anna Gorgues – Tècnica de Medi Ambient de Lloret de Mar

1. ORDRE DEL DIA
1.1 – Quotes dels socis
S’informa de l’estat de pagament de les quotes de l’any 2010. El president
(abans d’absentar-se) informa de que s’ha resolt els problemes administratius
que encallaven el pagament de les quotes de Sant Feliu, de Vidreres i de
Caldes, tot i que encara no s’han fet efectives i queden pendents de liquidació
les quotes de Tossa de Mar i de Lloret de Mar.
De les quotes per a l’any 2011 aprovades en l’anterior consell del Consorci,
encara no s’ha rebut cap ingrés. S’acorda enviar un requeriment de les quotes
a tots els socis.

1.2 – Pla d’Ocupació per a una brigada forestal i de vigilància

S’informa de que la bigada forestal que es contractarà mitjançant un Pla
d’Ocupació estarà coordinada per les ADF durant l’època d’alt risc d’incendis
forestals, quan la brigada es dedicarà a tasques de vigilància. Hi ha la
possibilitat de que s’estableixi un punt de control i coordinació en algun punt
entre Gavarres i Ardenya.
Durant l’època en que la brigada es destini a treballs forestals, la coordinació
serà conjunta entre el Consorci i les ADF del massís. L’ajuntament de
Llagostera ha obert maquinària lleugera i alguns EPI’s a canvi del compromís
de que es treballi en el seu terme municipal. L’ADF Gavarres marítima també
ha ofert la possibilitat de compartir un vehicle de la seva propietat durant
l’època en que faran treballs forestals.
1.3 – Projecte de millora de recuperació i millora d’hàbitats fluvials i
zones humides al massís d’Ardenya Cadiretes
S’aprovació el Projecte de recuperació i millora d’hàbitats fluvials i zones
humides al massís d’Ardenya Cadiretes. Així com també es va aprovar la
sol·licitud de subvenció al Programa d'ajuts per a la millora del medi natural i la
reinserció social, de la Diputació de Girona.
S’acorda sol·licitar a diferents entitats que treballen amb col·lectius amb risc
d’exclusió social quina possibilitat tenen de comptar amb persones residents en
els municipis de l’EIN. I de fer servir aquest criteri a l’hora de seleccionar
l’entitat amb qui treballar.
1.4 – Jornada de presentació dels estudis previs a la redacció del
Pla d’Usos
S’acorda l’organització de la jornada que tindrà lloc a Lloret de Mar el dia 15
d’abril a les 9:00h del matí i que tindrà per objecte principal la presentació dels
estudis previs a la redacció d’un pla d’usos. S’acorda també convidar persones
de diferents àmbits relacionats amb el massís. Un propietari forestal que estigui
vinculat a les ADF, una persona coneixedora del sector del turisme rural, una
persona d’alguna entitat de defensa del territori i una persona del mon
excursionista coneixedora del massís.
Montse Vehí, representant de l’ajuntament de Caldes de Malavella manifesta el
seu desacord amb l’elecció de Lloret com a seu de la jornada i amb el criteri
utilitzat per aquesta elecció. Aquest criteri ha estat que és el municipi més
poblat i per motivar al consistori de Lloret en la seva participació en el Consorci.
Vehí especifica que altres consistoris han estat més actius en el Consorci i que
per això l’organització de la Jornada havia d’haver estat oberta a altres
propostes.
La Montse Vehí, també fa sebar que no se l’ha informat de la organització de la
jornada fins que ha estat tota organitzada.

1.5 – Aprovació del pla de treball i del pressupost del Consorci

S’aprova el pressupost del Consorci, amb les fonts de finançament aprovades i
la previsió del pla de treball per a l’any 2011.
1.6 – Proposta de projecte LIFE a càrrec de l’empresa ATC-SIG
L’empresa ATC-SIG, que ha elaborat els estudis previs a la redacció d’un pla
d’usos referents a l’apartat de patrimoni natural i cultural, ens proposa
l’elaboració d’un projecte LIFE dins l’àmbit del massís. La idea sorgeix del
treball realitzat en els estudis previs, que ha fet aflorar el gran interès d’algunes
zones per a la conservació de la biodiversitat.
Els membres del Consorci veuen amb interès la proposta, però manifesten la
incapacitat per part de l’entitat de fer front als 20.000 € que tindria de cost. El
senyor Joaquim Clarà manifesta que seria d’interès implicar les àrees de
turisme dels municipis turístics. Ja que el projecte LIFE seria d’interès per
donar a conèixer l’entorn natural del massís.
2. PREGS I PREGUNTES
En Jordi Pruneda manifesta que en la primera sessió després de la constitució
del Consorci va ser nomenat tresorer de l’entitat i que després de revisar els
estatuts ha observat que aquest càrrec no hi és contemplat. D’acord amb els
estatuts les tasques de tresoreria corresponen al president i al secretari.
S’acorda comprovar el contingut dels estatuts i si s’escau, esmenar l’acta en
que es nomena tresorer al senyor Jordi Pruneda.

Santa Cristina d’Aro, 4 d’abril de 2011

Miquel Coma Tarrés
Secretari del Consorci

