Acta de la XIV Assemblea General de membres de la Xarxa de
Custòdia del Territori
Número reunió: Assemblea XCT/14, 2015
Data i hora: 19 de juny de 2015, de 10h a 13.30h
Lloc: Mas del Director, Reserva Natural de Sebes, Flix (Ribera d’Ebre)
Membres assistents amb dret a vot: 20 . Vots delegats : 4
Total assistents: 32 persones; 12 com a oients
ORDRE DEL DIA, 13a Assemblea General Ordinària de la xct
1. Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea ordinària anterior (13a
Assemblea ordinària, Viladrau, 13 de juny de 2014)
2. Nous membres aprovats pel consell des de l’anterior Assemblea
3. Memòria d’activitat de 2014 i del balanç dels resultats econòmics de 2014
4. Pressupost de l’any 2015 i presentació del Pla de Treball 2015
5. Renovació del consell de membres. Votacions
6. Presentació de l’activitat dels grups de treball de la xct
7. Resultats de les votacions
8. Precs i preguntes

09.45h - Benvinguda per part d’en Pere Josep, director del Grup de Natura Freixe i
la Montse Barniol, presidenta de la XCT.

1. Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea anterior (13a Assemblea
ordinària, Viladrau, 13 de juny de 2014)
10.00h – Inici amb el Punt 1 de l’ordre del dia.
Sergi Marí repassa l’acta de l’assemblea anterior, celebrada el 13 de juny de 2014 a
Viladrau. Se sotmet a votació l’acta de l’Assemblea anterior.
Ratificació

Total Vots: 20 presents + 4 delegat =24
Vots a favor: 24
Vots en blanc: 0
Vots en contra: 0
VOTS TOTALS : 510
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TOTAL VALOR VOTS A FAVOR: 510
TOTAL VALOR VOTS EN BLANC: 0
TOTAL VALOR VOTS EN CONTRA: 0

2. Nous membres aprovats pel consell des de l’anterior Assemblea
Sergi Marí presenta nous membres de la XCT, del 06/06/2014 al 15/04/2015
Altes noves: 4
Baixes: 19
Sergi Marí explica que aquest nombre tant elevat de baixes es deu al fet que 9
d’aquests membres s’han donat de baixa per impagament.
Membres actuals: 157 membres (143 entitats jurídiques i 9 persones físiques)
3. Memòria d’activitat de 2014 i del balanç dels resultats econòmics de
2014
Sergi Marí explica que de les línies de treball marcades el 2014, s’han assolit 13
dels 24 objectius marcats (un 58%; el 2013 el percentatge va ser del 64%). No
s’han assolit 5 dels 24 objectius marcats (un 21%). S’han assolit parcialment 5 dels
24 objectius marcats (un 21%).
Tanmateix, el no assoliment o assoliment parcial d’aquests objectius es deu, en
gran part, a la implicació d’organitzacions externes, cosa que convé tenir en compte
en general i que fa que no depenguin només de la XCT.
A continuació es fa un repàs dels principals objectius assolits:
Anna Subirana explica les activitats dutes a terme en el marc del projecte
d’ecoturisme en espais en custòdia. Durant el 2014, pel desenvolupament d’aquest
projecte s’ha aconseguit el suport de 2 organitzacions. Per una part la Fundación
Biodiversidad ha donat suport al projecte. Gràcies al seu ajut s’ha pogut realitzar
un procés participatiu per definir el model de negoci del projecte, s’ha publicat la
gui “Experiències d’ecoturisme, del disseny al terreny. Guia pràctica per a entitats
de custòdia del territori”, s’ha creat la marca i web del projecte (www.arrelia.cat) i
s’ha participat a fires i esdeveniments per promocionar el projecte.
El projecte també ha comptat amb el suport de l’Obra Social “la Caixa”, ja que ha
estat seleccionat al seu programa d’Emprenedoria Social. Gràcies al programa el
projecte ha rebut assessorament jurídic, tutorització personalitzada per a la creació
del model de negoci, formació a IESE i un ajut econòmic de 25.000€.
Addicionalment el Departament de Territori i Sostenibilitat va encarregar a la XCT la
organització dels premis del concurs de fotografia Wiki Loves Earth. Els premis van
consistir en diverses visites a espais en custòdia i productes del mercat de custòdia.
Anna Subirana presenta la publicació de la guia per a propietaris “La custòdia del
territori. Una oportunitat per a la gestió de finques privades”. Aquesta publicació
impresa, repartida entre tots els assistents, té per objectiu informar als propietaris
sobre els avantatges de firmar un acord de custòdia del territori; entre d’altres, a la
guia es descriuen els diferents tipus d’acords de custòdia possibles.
També s’informa que durant el 2015 es publicarà la versió exhaustiva i digital de la
guia, anomenada “Opcions per a la custòdia del territori en finques privades. Guia
tècnica dels acords de custòdia”. En aquesta versió extensa es descriuen amb detall
les característiques de cadascuna de les opcions jurídiques d’ús habitual per a la
custòdia del territori a Catalunya, així com els seus costos i règim fiscal.
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A continuació Sandra Carrera repassa la 2a Trobada de Propietaris de Custòdia del
Territori. La 2a trobada, que va comptar amb la participació de més de 50
persones, es realitzar a Capçanes amb la col·laboració del Consorci de la Serra de
Llaberia. Es va dedicar a la conservació i les bones pràctiques en la gestió de la
biodiversitat dels boscos. I va permetre conèixer diverses iniciatives de Catalunya
sobre com integrar la biodiversitat en la gestió forestal, presentar les iniciatives de
custòdia forestal del Consorci de la Serra de Llaberia, signar un acord de custòdia
en directa, i realitzar una visita de camp a finques amb acord de la mà de Jordi
Camprodon, autor del llibre “Ecologia i conservació dels ocells forestals”.

Sandra Carrera també explica el Fons Andrena. Aquest fons, constituït per la família
Gallés, i administrat per la XCT, va destinar durant el 2014 55.029 euros a 3
projectes de custòdia del territori entorn de sistemes d’aigües continentals,
gestionats per Paisatges Vius, IAEDEN i UVic, i la Societat Catalana d’Herpetologia.
A continuació explica la Jornada tècnica sobre la gestió del medi natural municipal.
L’objectiu de la jornada era debatre sobre les oportunitats de la custòdia del
territori com a eina de consens per a la gestió municipal. Es va celebrar a
Granollers i va comptar amb la col·laboració de l’Ajuntament d’aquest municipi.
Sergi Marí explica les relacions amb altres entitats de l’estat espanyol. Primerament
diu que la XCT ostenta actualment el càrrec de la vicepresidència del Foro de Redes
y Entidades de Custodia del Territorio (FRECT) (antigament s’havia ostentat el
càrrec de presidència). No obstant, l’objectiu és que altres xarxes de custòdia del
territori de l’estat espanyol prenguin més protagonisme a l’hora de liderar aquest
Foro.
En el marc d’aquest Foro es va organitzar les V Jornadas Estatales de Custodia del
Territorio (novembre del 2014). Aquestes jornades es van organitzar coincidint amb
el Congrés Landlife.
El Congrés Landlife es va organitzar del 5 al 8 de novembre de 2014 a Barcelona.
Va comptar amb l’assistència de més de 200 persones. Del congrés se’n destaquen
diverses coses: es va posar en relleu l’interès que la custòdia del territori està
generant a Europa; es va signar la Declaració de Barcelona per a la promoció de la
custòdia del territori a Europa. El Congrés va ser l’acció de clausura del projecte
LandLife, un projecte que ha durat 3 anys i gràcies al qual s’ha projectat la custòdia
del territori entre entitats conservacionistes europees i s’ha guanyat molta
solvència i credibilitat davant la Comissió Europea.
A continuació Sergi Marí
parcialment:

fa un repàs dels objectius no acomplerts o acomplerts

- Crear la marca Viulaterra de Catalunya. Aquest objectiu no s’ha assolit per ara
degut a que s’ha prioritzat treballar un dels pilars d’aquesta estratègia:
l’ecoturisme, que ha pres prou força com per adquirir una marca pròpia, Arrèlia.
Tanmateix l’estratègia d’una gran marca per a la custòdia a Catalunya segueix sent
vàlida a llarg termini.
- Aconseguir l’aplicació de mesures fiscals per a la custòdia del territori. En aquests
moments s’està treballant en un registre d’acords de custòdia, ja que s’ha vist que
és un pas previ necessari per assolir una fiscalitat positiva, que segueix sent un
objectiu, però com a pas següent.
- Aconseguir que l’aplicació de fons europeus a Catalunya connecti amb la custòdia
del territori. Aquest punt ha estat damunt la taula tot el temps i la seva consecució
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és només parcial perquè estem pendents de resolució de projectes que s’han
presentat o s’estan preparant.
- Desenvolupar una Borsa d’oportunitats de la custòdia del territori, per a facilitar la
trobada entre propietaris i entitats. Aquest punt s’ha demostrat amb moltes
dificultats per la massa crítica encara petita de l’oferta i la demanda de finques en
custòdia. Cal treballar sobretot el costat d’organitzar els propietaris interessats en
la custòdia.
- Promoure i participar activament en el procés d’aliances i fusions per millorar la
dimensió de les entitats de custòdia. Tot i que es va treballar i es treballa en aquest
sentit, encara no hem pogut donar-li una forma visible a aquesta necessitat de
major escala de les entitats.
- Aplicar el nou model organitzatiu de la XCT. En aquest punt hem de dir que
l’organigrama està actualment en transició i que convé centrar la nostra reflexió en
el futur nou Pla Director, previst per al 2016.
- Treballar en el desenvolupament d’un sistema de finançament col·lectiu en el
tercer sector ambiental de Catalunya: CoopNatura. S’ha treballat amb Coop57 aen
el bon sentit, però no la idea no agafa prou volada perquè la precarietat financera
actual és tan gran que ningú pot plantejar-se projectes que suposin inversions amb
expectatives de donar rendiment posterior.

Sandra Carrera destaca les xifres dels diversos indicadors de seguiment de l’entitat,
establerts pel III Pla Director XCT, tant externs com interns i que figuren a la
Memòria.
Montse Barniol proposa sotmetre l’aprovació de la memòria d’activitats 2014
juntament amb els resultats econòmics 2014.
Montserrat Capellas fa una esmena al text de la memòria. Concretament a la
pàgina 10, on es menciona que l’assignatura és de 3 crèdits, és necessari canviarho per 3 ECT’s, doncs és l’actual sistema de càlcul de crèdits que la Universitat de
Vic està aplicant.
Eduard Soler menciona que a la pàgina 12 de la memòria cal canviar Consorci de
l’Altra Garrotxa per Consorci de l’Alta Garrotxa. També comenta que a la pàgina 17
de la memòria s’informa que a les Jornadas Estatales de Custòdia del Territorio hi
van participar 120 persones procedents de 70 organitzacions, mentre que a la
presentació que s’ha passat a l’Assemblea es parla de 80 organitzacions. Caldria
unificar xifres.
Montse Camps presenta els resultats econòmics del 2014. La XCT va finalitzar l’any
amb un total de 725.347€ d’ingressos i 742.403€ de despeses, donant un resultat
final de -17.056€
Comparant les xifres dels resultats econòmics 2014 amb els resultats del 2013,
destaca principalment la diferència d’ingressos pel projecte LandLife, la nova
despesa generada per renovació de la direcció i l’augment de les despeses
financeres, passant a ser de 14.824€ a 20.465€ provocada per el projecte LandLife
que durant 2 anys ha finançat despeses xct però aquest 2014 amb la seva
finalització s’ha executat la part mes important del projecte amb el Congres y
sumat a la justificació dels 150.000 del conveni amb TES han fet que la situació de
tresoreria xct passi per un moment difícil a l’espera de poder cobrar aquest dos
grans projectes. També es detallen els ingressos procedents de les dos projectes de
Fundación Biodiversidad, els plurianuals de La Caixa i dos Land Acces
Anna Subirana explica la distribució dels ingressos de la XCT que s’ha derivat cap a
entitats de custòdia del territori (55.689,87€) i cap a nodes d’expertesa
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(28.722,78€), aproximadament un 10% del pressupost anual. Concretament cal
destacar que el Fons Andrena ha distribuït uns 25.000€ entre 6 entitats de custòdia
i que en el marc del projecte LandLife s’han distribuït 12.896,24€.
Manel Gazo comenta que estaria bé saber com es reparteixen els pressupostos cap
a les ECT’s, quins són els criteris d’elecció. Sandra Carrera explica que en la
majoria de propostes s’han establert uns criteris de selecció (com per exemple les
bases del Fons Andrena). Sergi Marí convida al nou consell a establir, si ho creuen
oportú, uns criteris per la selecció d’entitats en el finançament de projectes de la
XCT.
Montse Camps explica que la XCT ha passat voluntàriament i com cada any una
Auditoria de Comptes Anuals (facilitada en la documentació de l’Assemblea), en la
que es mostra la situació financera de la XCT.
Per últim s’informa de les variacions de patrimoni net i passiu no corrent, amb
l’aplicació de les pèrdues del ( en cas de que s’aprovin les resultats presentats)
que fan disminuir els fons propis de 46.178,72€ el 2013 a 29.122,87€ el 2014.
També destaca la variació del Fons Ashoka de 32.300€ el 2013 a zero, fons utilitzat
per la liquidació del director Jordi Pietx.
Miquel Rafa comenta que cal destacar el Fons de Sostenibilitat. Creu que és molt
important que es puguin anar creant aquests fons per cobrir situacions crítiques de
les entitats ambientals, podria ser la salvació de moltes ECT’s en cas de situacions
límit. Proposa que en algun moment tot el sector ambiental s’uneixi per tenir un
fons en comú, que fins i tot podria generar beneficis/capital. També comenta que
un fons que ja existeix és el Fons FONDENA.
Montse Barniol sotmet a votació la memòria 2014 i els resultats econòmics amb
aplicació del resultat a Reserves de lliure disposició.
Ratificació
Total Vots: 20 presents + 4 delegat =24
Vots a favor: 24
Vots en blanc: 0
Vots en contra: 0
VOTS TOTALS
TOTAL VALOR
TOTAL VALOR
TOTAL VALOR

: 510
VOTS A FAVOR: 510
VOTS EN BLANC: 0
VOTS EN CONTRA: 0

4. Pressupost de l’any 2015 i presentació del Pla de Treball 2015
Sergi Marí presenta el Pla de Treball 2015. A continuació es destaquen algunes de
les activitats del Pla de Treball:
Anna Subirana explica que enguany, a la tardor, s’organitzarà la Jornada Anual de
la XCT. Aquesta jornada sorgeix de la fusió entre la Diada de Tècniques i la Reunió
de la XCT, amb vocació que combini formació tècnica i de debat a fons sobre la
custòdia del territori. Amb la finalitat d’organitzar unes jornades que donin resposta
a les necessitats del sector, des de la XCT s’ha creat un formulari online on es
demana la opinió sobre possibles temes a tractar a la Jornada. Fins al moment, els
temes que generen més interès són el finançament a partir de fons europeus, la
implicació dels ajuntaments i consorcis en la custòdia del territori, els aspectes clau
d’un projecte de custòdia del territori i la nova PAC i aplicació del Greening.
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Anna Subirana informa sobre les actuacions previstes del projecte d’ecoturisme pel
2015. S’està treballant en la elaboració i execució d’un pla comercial, en la
incorporació de noves propostes (es van rebre 11 noves propostes) i en la
organització dels premis Wiki Loves Earth 2015. Cal destacar que fruït del procés
participatiu va sorgir la necessitat de crear una Comissió de gestió del projecte,
formada per entitats participants/interessades en el projecte, que vetlli per les
decisions més estratègiques del projecte (com valorar possibles formes jurídiques
del projecte). No obstant, la baixa resposta de les entitats per participar en aquesta
comissió han fet que quedi en pausa el tema.
Sergi Marí anima a les entitats a que es facin seu el projecte arrèlia i l’assumeixin.
Manel Gazo opina que arrèlia no es viable sense la xct com a coordinadora.
Andreu del GEPEC comenta que el primer pas a fer es constituir-se com agència de
viatge i ells es comprometen a adherir-s’hi, però que el lider ha de ser la xct.
Eduardo de Limonium creu que les empreses també haurien de poder presentar
productes a arrèlia si darrera el producte hi ha un acord de custòdia.

Sandra Carrera presenta el Pla de Treball 2015 -2020 per a la custòdia del territori
entre la Direcció General de Polítiques Ambientals i la XCT, donant continuïtat al Pla
de Treball de Legislatura 2011-2014. El Pla, signat el passat abril per el conseller de
Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, i Montse Barniol, presidenta de la XCT, preveu
invertir 2,7 milions d’euros i es centrarà en intensificar l’aliança i la concertació
públic-privada, desenvolupar accions marc de promoció, suport i impuls de la
custòdia i afavorir les bones pràctiques i la qualitat.
Explica que aquest Pla inclou una 3a convocatòria d’ajuts de tècnics de custòdia
que es preveu es faci pública a la tardor per a finançar despeses de personal de
tècnics de custòdia durant el 2016 i 2017.
Sergi Marí presenta, dins del pla de treball, la feina que ja s’està fent per
aconseguir un sistema de registre i d’homologació d’acords de custòdia del territori,
coma base per avançar en la qualitat jurídica i tècnica de la custòdia i cap a
l’aplicació de mesures fiscals positives. Per altra banda, en la mateixa línia, exposa
que s’estan estudiant les possibilitats de fer que la XCT actuï com a garant (tercera
persona signant) en nous acords de custòdia del territori d’alta qualitat.
Sandra Carrera informa sobre les dades provisionals de l’Inventari 2015. Informa
que s’està treballant per obtenir totes les dades en format GIS, i exposa breument
els principals resultats: 844 acords totals que representen 92.904 ha.
Anna Subirana presenta l’EGAC, l’Eina de Gestió d’Acords de Custòdia del Territori,
que està ultimant els detalls, i que està previst que es doni a conèixer entre les
entitats de custòdia durant les visites que s’estan duent a terme en el marc del
projecte “Mejorando la custodia”, finançat per Fundación Biodiversidad. El projecte
estableix processos per augmentar la cohesió i les aliances entre les entitats de
custòdia, i l’aplicació dels criteris de bones pràctiques per al desenvolupament de
projectes de custòdia del territori.

Sandra Carrera presenta el projecte “Tejiendo Redes para la Custodia del Territorio
en España”, un projecte conjunt entre la XCT i l’Obra Social “la Caixa”. En el marc
d’aquest projecte s’estan duent a terme les següents accions: Programa de suport
amb el diàleg institucional entre xarxes i entitats de custòdia i l’administració
territorial de referència; programa de visites a experiències de custòdia que es durà
a terme del 7 al 10 de setembre a Catalunya; taller de capacitació i sinèrgies per a
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la qualitat en la custòdia del territori; programa de beques d’intercanvi
professional; programa online de formació per a tècnics de custòdia; sistema
d’assessorament online (Helpdesk); i les V Jornades estatals de custòdia del
territori celebrades al Cosmocaixa el passat novembre de 2014.

Sergi Marí explica alguns dels passos previstos per part de la XCT pel
desenvolupament de la custòdia del territori a Europa. La Greenweek (3-5 juny
2015) mostra el nou interès que expressa la Comissió Europea, cosa que es tornarà
a comprovar en la Jornada de Berlin de l’International Land Conservation Network
(19-21 octubre), una mena de congrés a favor d’una xarxa mundial.
Miquel Rafa recorda que es va fer el Congrés Mundial de Parcs i que han quedat
establerts 4 models de governança
1. Espais de gestió pública
2. Espais de gestió privada
3. Cogestió; públic i privat
4. Model de les comunitats indígenes
Caldria incorporar aquest models com a referència dins el vocabulari LIFE perque
son la base.
Tema Confederacions hidrològiques espanyoles reclamen i estan firmant acords, ex:
amb ACA, pendre nota de que caldria fer-ho també a Catalunya
Sergi Marí també explica que la XCT participa en el projecte Accesstoland, un
Erasmus+ que té per objectiu fomentar l’accés a la terra per a una nova generació
d’agricultors egroecològics. D’entre les línies de treball del projecte, la XCT lidera
una acció sobre administració local i accés a la terra. En el marc d’aquesta acció
s’organitzaran unes jornades previstes pel desembre del 2016 a Barcelona.

Montse Barniol sotmet a aprovació de l’assemblea el Pla de Treball 2015 de la xct.
Ratificació
Total Vots: 20 presents + 4 delegat =24
Vots a favor: 24
Vots en blanc: 0
Vots en contra: 0
VOTS TOTALS
TOTAL VALOR
TOTAL VALOR
TOTAL VALOR

: 510
VOTS A FAVOR: 510
VOTS EN BLANC: 0
VOTS EN CONTRA: 0

Sergi Marí presenta la proposta de pressupost 2015 de la XCT. En aquest
pressupost està previst un volum d’ingressos de 383.908€, que suposa un 25%
menys respecte el resultat del 2014. Explica que un 37% d’aquest pressupost es
dedicarà al pagament de personal assalariat i un 26% a projectes varis. També
comenta que les despeses financeres (un 5% del pressupost) es deuen a que han
agumentat molt els terminis temporals entre els nostres pagaments de despeses i
l’ingrés corresponent dels finançadors dels projectes, especialment la Generalitat.
Això fa que s’hagi de recórrer a entitats financeres amb els corresponents costos.
Per altra banda, la partida d’impostos desvia molt sovint el resultat pressupostari
previst, perquè el mètode de càlcul de l’IVA que s’aplica a la XCT és també
imprevisible.
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Marta Ollich proposa buscar un expert/especialista per tal de solucionar tema
impostos i hisenda
Montse Barniol sotmet a aprovació de l’assemblea el pressupost 2015 de la XCT.
Ratificació
Total Vots: 20 presents + 4 delegat =24
Vots a favor: 24
Vots en blanc: 0
Vots en contra: 0
VOTS TOTALS
TOTAL VALOR
TOTAL VALOR
TOTAL VALOR

: 510
VOTS A FAVOR: 510
VOTS EN BLANC: 0
VOTS EN CONTRA: 0

5. Renovació del consell de membres. Votacions
Sergi Marí agraeix a tots els membres sortint del consell la seva implicació:
•
•
•
•
•

Associació Submon. Manel Gazo, deixa la secretaria
Associació Trenca, Jesús Almaza , deixa la vocalia
Ajuntament de l’Ametlla del Vallès, Carles Borràs, deixa la vocalia
Ajuntament de Torroella de Montgrí, Josep Pujol, deixa la vocalia
Centre de la Propietat Forestal, Ricard Farriol deixa la vocalia

I presenta els nous candidats al consell:
• Ajuntament de Granollers, Albert Camps, vocalia
• Ajuntament de Sant Celoni, Marta Miralles, vocalia.
• Consorci de la Serra de Llaberia, Jarkov Reverté, vocalia.
• Centre tecnològic Forestal de Catalunya, Jordi Camprodon, vocalia
• Fundació ENT, Jofre Rodrigo, vocalia
• GEPEC- Ecologistes de Catalunya, Andreu Escolà, vocalia
• Grup de Natura Freixe, Pere Josep Jiménez, vocalia
• Limonium, SL, Eduardo Soler, vocalia
• Llavors Orientals, Jordi Puig, vocalia
• Universitat de Vic, Jordi Villà, vocalia
Les entitats que continúen amb una vocalía són:
•
•
•
•
•
•
•

Fundació Emys, Marc Vilahur (abans Vicepresidència)
Fundació Catalana de l’Esplai, Júlia García
CERM/ Ajuntament de Manlleu, Marc Ordeix
Consorci del Lluçanès, Montse Barniol, deixa la Presidència
Fundació Vincles, Lluís Pagespetit, deixa Tresoreria
GOB Menorca, Eduard Furró
Associació CEN-Conservació d’Espais Naturals, Jesús Ortiz, vocalia (canvi de
representant)

Conseqüentment la nova candidatura única és la següent:
• Presidència, Fundació Emys, Marc Vilahur (abans Vicepresidència)
• Vicepresidència, Secretaria, Tresoreria (pendents)
Vocalies:
• Ajuntament de Granollers, Albert Camps, vocalia
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ajuntament de Sant Celoni, Marta Miralles, vocalia
Associació Catalana de l’Esplai, Júlia García
Associació CEN-Conservació d’Espais Naturals, Jesús Ortiz, vocalia
CERM/Ajuntament de Manlleu, Marc Ordeix
Consorci del Lluçanès, Montse Barniol, deixa la Presidència
Consorci de la Serra de Llaberia, Jarkov Reverté, vocalia
CTF- Centre tecnològic Forestal de Catalunya, Jordi Camprodon, vocalia
Fundació ENT, Jofre Rodrigo, vocalia
Fundació Vincles, Lluís Pagespetit, deixa Tresoreria
GEPEC- Ecologistes de Catalunya, Andreu Escolà, vocalia
GOB Menorca, Eduard Furró
Grup de Natura Freixe, Pere Josep Jiménez, vocalia
Limonium, SL, Eduardo Soler, vocalia
Llavors Orientals, Jordi Puig, vocalia
Universitat de Vic, Jordi Villà, vocalia

Montse Barniol dóna pas a les votacions (dipositant el vot en una urna) per a la
candidatura única i conjunta, recordant que l’entrada de l’Ajuntament de Sant
Celoni esta condicionada a la ratificació per Ple de l’Ajuntament encara no celebrat.
També recorda que els càrrecs de secretari i tresorer es decidiran en el primer
consell de la nova junta i s’inscriuran al corresponent registre dins el termini

6. Presentació de l’activitat dels grups de treball de la xct
Manel Gazo pel Grup de Treball de Custòdia Marina
Núria Sellarès pel Grup de Treball de Custòdia Fluvial
Xavier Romero pel Grup de Treball de Custòdia Agrària

7. Resultats de les votacions
S’aprova la candidatura única presentada amb els següents resultats
Total Vots: 20 presents ( valor dels vots 465) + 4 delegat (45) =24
Vots a favor: 24
Vots en blanc: 0
Vots en contra: 0
VOTS TOTALS
TOTAL VALOR
TOTAL VALOR
TOTAL VALOR

: 510
VOTS A FAVOR: 510
VOTS EN BLANC: 0
VOTS EN CONTRA: 0

Marc Vilahur, nou President presenta objectius del nou consell i agraeix feina feta
per el consell sortint

8. Precs i preguntes
No hi ha res a comentar.

Es dóna per acabada l’assemblea a les 13.40h.

9

Dona fe d’aquesta acta,

El secretari sortint

Amb el vist-i-plau de la Presidenta
sortint

Sr. Manel Gazo
Associació Submon

Sra. Montse Barniol
Consorci del Lluçanès

El secretari entrant

Amb el vist-i-plau del President entrant

Sr. Jofre Rodrigo
Fundació ENT

Sr. Marc Vilahur
Fundació Emys
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Projecte NINAM

B

Serveis de Guarderia Rural (Miquel Hernandez Vidal)

A

Fundació Privada GIRBAU

P

ECAFIR SL

B

Jordi Romero

A

Delfí Roca

A

Grup de Medi Ambient de Corbera de Llobregat

A

CEDRICAT

B

Ajuntament de Riells i Viabrea

B
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