Acta 67a. Reunió de la Junta de la Xarxa per a la
Conservació de la Natura
Dia i hora: dijous 14 de març del 2019, de 11:00h a 14:00h

Lloc: Universitat de Vic – UVic Torre dels Frares - Sala T005

Membres: Marc Vilahur (President - Fundació Emys), Pere Josep Jiménez (Vicepresident GNF), Cristina Sánchez (Tresorera – SEO/BirdLife), Xavier Martí (Associació Hàbitats), Josep
Muntadas (Associació Mediambiental La Sínia), Damià Sànchez (Associació Trenca), Carles
Castells (Diputació de Barcelona), Ignasi Puig (Fundació ENT), Marc Torrents (GEPECEcologistes de Cat.) i Eduard Furró (GOB-Menorca).
Convidats: Jofre Rodrigo (Coordinació tècnica i Relacions Internacionals XCN) i Sandra
Carrera (Coordinació Econòmica i Relacions Institucionals XCN)
Excusen assistència: Judit Perarnau (Secretària - Consorci del Lluçanès), Sílvia Gili
(Associació Sèlvans), Jordi Camprodon (CTFC), Lluís Pagespetit (Fundació Vincles), Jordi
Puig (Llavors Orientals), Manel Gazo (Submon) i Carme Casas (UVic)

Ordre del dia:

1. Presentació nova Junta XCN 2019-2021
2. Acta anterior Junta XCT
3. Altes i baixes de membres de la XCN
4. Principals projectes i pressupost XCN 2019
5. Assemblea XCN juny 2019
6. Pla Estratègic XCN 2020-2030
7. Marc Laboral XCN
8. Comissió Experts XCN
9. Organització Junta XCN (vocalies territorials, periodicitat reunions, ubicació,
correus-e informatius, dropbox, etc.)
10. Torn obert de paraules

1. Presentació nova Junta XCN 2019-2021
Marc Vilahur, com a President XCN, presenta la nova Junta de la XCN, fruit de la
fusió entre la XCT i la XVAC, i aprovada en assemblea el 19 de febrer de 2019.
2. Actes anteriors
No hi ha comentaris i s’aprova per unanimitat l’acta anterior.
3. Altes i baixes de membres de la XCN
Sandra Carrera (SC) explica les altes de nous membres, les baixes (corresponents
als antics membres individuals segons llei) i fa un repàs del nou sistema de quotes.

NOUS MEMBRES PENDENTS D'APROVACIÓ
data
Municipi
Organització
categoria sol·licitud Qüest. seu
Representant
Consorci per a la protecció i la
gestió dels espais naturals del
El Prat de M.José
Delta del Llobregat
B
22/10/2018 si
Llobregat
Albaladejo
Associació Arran de terra
B
11/10/2018 si
Barcelona Ariadna Pomar
Ajuntament d'Amposta
?
26/10/2018 no
Amposta
Adam Tomàs
Associació Selvans
A
19/10/2018 si
Girona
Jaume Hidalgo
Jordi
Mas
d'en Barreda/Xavier
Associació Sotaigua
A
5/12/2018 si
Pinc. Begur Jardí
Consorci per al Desenvolupament
del Baix Ebre i Montsià
?
no
Gisela Bosch
Ajuntament de Xerta
?
no
?
Associació LEADER de Ponent
?
En tràmit (pendents)
Ajuntament
de
Freginals
(a
proposta de Consorci Baix Ebre i
Montsià)

CANVI DE QUOTA

nova
categoria categoria

TOTAL ALTES
7
(* Es declara entitat de custòdia)
BAIXES
Persones físiques (11)

categoria data baixa
A

TOTAL BAIXES
11
Actualment som 168 + 8 altes – 11 baixes

L’Ignasi Puig (IP) pregunta perquè les persones individuals no poden ser membres
de la XCN. SC respon que això respon a la llei, i que fins ara no s’estava fent bé, ja
que una entitat de segon nivell només pot tenir associats com a membres entitats
jurídiques.
L’Eduard Furró (EF) proposa que les entitats informin sobre el pressupost consolidat
del 2018 per tal de decidir la categoria de quota que els pertoqui. En Jofre Rodrigo
(JR) comenta que caldrà actualitzar el pressupost de les entitats periòdicament. Cal
decidir si cada any o cada 5, per exemple.

4. Principals projectes i pressupost XCN 2019
SC i JR expliquen els principals projectes del 2019, i a partir del pressupost,
expliquen com es preveu finançar-los.

S’explica el projecte Go Reta, liderat per ARCA, que pretén impulsar el Grup
Operatiu estatal per editar material de referència per els espais TEST.
S’exposa les accions previstes amb el Pla de Treball DGPA-XCT: inventari,
estratègia de priorització, assessorament, campanya 0’5% IBI a projectes de
conservació, Jornada Anual, etc. Així com la nova partida de 50.000 euros
corresponent a les tasques vinculades a la XVAC: plans de voluntariat, portal,
presentacions territorials, etc.
Damià Sànchez (DS) demana com funciona la campanya del 0’5% de l’IBI, i es
parlar de quina és la millor manera per vincular les entitats ambientals.
S’explica que es vol donar continuïtat al projecte de Salut i Natura, iniciat amb el
Cicle de debats organitzat al Palau Macaya. Cristina Sànchez (CS) proposa parlar
amb el Departament de Cultura perquè se sumin a la declaració de Salut i Natura ja
que hi estan treballant. EF proposa parlar amb les asseguradores. Carles Castell
(CC) diu que l’objectiu últim és que la Generalitat estableixi una taula amb tots els
actors clau perquè es consideri el paper que té la natura per a la salut humana i
això ha de servir per finançar amb més recursos les polítiques de conservació. En
Pere Josep Jiménez (PJ) proposa buscar finançament per finançar proves pilot.
DS pregunta si la UCM dona beneficis clars per a la XCN i que cal valorar si
compensa el desgast que representa. MV proposa que només les entitats membres
puguin participar i rebre diners dels projectes de la XCN, en aquest cas de la UCM.
EF proposa contactar empreses d’energia (comercialitzadores i instal.ladores) per
esponsoritzar els actes. Proposa centrar la temàtica de l’any que ve en energies
renovables i natura. CC proposa buscar sinèrgies amb l’exposició SOM Natura del
Museu Blau.
En l’àmbit de projectes d’incidència política DS proposa fer reunions trimestrals
amb responsables polítics i directors generals per parlar de polítiques de
conservació. No pot ser que els ajuts a les entitats no tinguin continuïtat. La
Generalitat deu 2,5 milions d’euros dels ajuts d’espais naturals a ajuntaments i
entitats de custòdia. PJ proposa fer una presentació de la XCN i que s’exposi l’estat
de les polítiques públiques de conservació a Catalunya per fer pressió. Jordi Puig
(JP) i PJ coincideixen en que potser cal explorar la via del contenciós administratiu
per lluitar contra els impagaments de la Generalitat.
Les entitats estant fent funcions públiques, com processos públics de revisió de
plans i programes. CS diu que a SEO/BirdLife li entren 5 o 6 projectes diaris a
revisar perquè són entitat d’utilitat pública. Cal canviar de mentalitat i començar a
exigir un tractament just. Cal incidir també amb com es redistribuirà el Fons de
Patrimoni Natural.
CS pregunta sobre els pressupostos participatius de DTES (Pla suport tercer sector
ambiental). SC explica d’on sorgeix aquesta proposta i en quin estat es troba.
S’acorda que l’equip tècnic i la Junta prepararan conjuntament la reunió amb el
Conseller Damià Calvet i també com enfocar la tasca d’incidència política (pla
d’acció per salvar el 2019 i després una estratègia a més llarg termini).
5. Assemblea XCN Juny 2019
SC explica que es preveu fer assemblea ordinària a Torre Jussana, a Barcelona, per
facilitar que el màxim de gent hi pugui anar. I es proposa el dijous 14 de juny.
S’aprova canviar la data pel dimecres 13 de juny. S’accepta per part de tothom.

6. Pla Estratègic XCN 2020-2030
JR explica com s’està planificant i estructurant el Pla Estratègic, i quin calendari es preveu.
S’acorda seguir amb el calendari previst, tot i que és molt ajustat, ja que preveu tenir-lo
tancat per a aprovació a l’assemblea de juny.
7. Marc Laboral XCN
Es presenta el Marc Laboral que s’ha treballat des de l’equip XCN per regular i establir les
condicions laborals del personal de la XCN més enllà dels mínims que s’estableixen al
Conveni de Despatxos i Oficines de Catalunya 2017-18 (conveni aplicable al personal de la
XCN). El Marc Laboral preveu regular aspectes com: jornada laboral i distribució horària,
categories professionals i condicions salarials. política de contractació de la XCN: període de
prova i durada del contracte, formació de l’equip tècnic, representació de l’equip tècnic als
òrgans de govern de la XCN (de conformitat amb el que s’estableix als Estatuts i RRI),
dietes, teletreball, control horari, etc.
Es proposa que dins de la categoria laboral de tècnic s’estableixi un rang de sou entre A i C,
enlloc d’establir 3 categories (A, B i C). Es proposa revisar l’import de quilometratge, que
s’estableix en 0’19 euros, i es considera que és molt baix. Respecte als trasllats entre
oficines de la XCN (la seu de Vic i la delegació de Barcelona), s’acorda que les hores i el
desplaçament van a càrrec del treballador. Amb excepció de l’Anna Parisi, Es tracta d’una
modificació en les seves condicions laborals, i per això s’assumirà el cost dels viatges d’anar
de Barcelona a Vic, però no les hores de desplaçament.
S’acorda revisar el Marc Laboral amb aquestes consideracions, i tornar-lo a enviar a la Junta
per a la seva aprovació, amb prou temps d’antelació perquè el puguin revisar degudament.
8. Comissió Experts XCN
Es presenta una primera proposta d’objectius i funcionament per a la creació d’una
Comissió d’Experts per a la XCN. S’acorda no limitar-ho a 10 persones, ja que ens
algun moment pot interessar obrir-ho a més persones. Es proposa enviar una àrea
XCN perquè les entitats membres proposin possibles persones integrants. I dur a
assemblea l’aprovació de la regulació d’aquest òrgan.

9. Organització Junta XCN (vocalies territorials, periodicitat reunions,
ubicació, correus-e informatius, dropbox, etc.)
Es planteja quina és la periodicitat amb que es considera oportú que la Junta es reuneixi. De
moment s’acorda seguir amb una periodicitat de reunions trimestrals, però incrementar la
comunicació (via correu-e, whatsapp, etc.) entre equip XCN i Junta XCN per tal que la Junta
estigui més al dia a dia dels projectes i qüestions importants.
S’acorda fer dues reunions amb horari de 11h a 14h, i dues amb horari de 14h a 17h. CS
s’ofereix per poder fer alguna de les reunions a la seva oficina.
10.Torn obert de paraules
S’aprova donar suport als manifestos proposats: Taula del Maresme, Compromís
per la Conca, Manifest 15M. EF proposa canviar “contra el canvi climàtic” per
“frenar i revertir el canvi climàtic generat per l’home”.

S’acorda que en el marc del projecte LIFE Biorgest, la XCN signarà els acords de
custòdia que siguin necessaris, conjuntament amb una entitat.
S’acorda presentar la sol·licitud al Departament de Territori i Sostenibilitat per el
conveni anual vinculat al Pla de Treball DGPA-XCT, per aquest 2019, per un import
de 200.000 euros.
DS exposa una problemàtica recent que s’han trobat a Lleida, relacionada amb verí
a aus rapinyaires. Estan demanant donacions econòmiques per fer-hi front i poder
fer la formació d’un gos durant un mes per detectar verí. Hi ha col·laborat ja
Plusfresc, Trenca, IPCENA, F.Catalunya La Pedrera, Manel Reventós, i persones a
títol individual. Els hi falten 500 euros. Proposa si la Junta vol col·laborar. CS diu
que des de SEO/BirdLife miraran d’assumir-ho. S’aprova que en cas que
SEO/BirdLife no ho faci s’aportarà des de la XCN.
I sense cap punt més a destacar finalitza la reunió a les 14:00h.

El President

El Vicepresident (absència secretària)

Marc Vilahur

Pere Josep Jiménez

