Acta 70a. Reunió Ordinària de la Junta de la Xarxa per a la Conservació de la Natura
Dia i hora: dimarts 10 de desembre de 2019, de 11:00h a 14:00h
Lloc: Aula F110, Edifici Miramarges, Universitat de Vic

Assistents: Marc Vilahur (President - Fundació Emys), Damià Sànchez (Associació Trenca), Marc Torrents (GEPECEcologistes de Cat.), Eduard Furró (GOB-Menorca), Pere Josep Jiménez (Grup Natura Freixe), Josep Muntadas
(Associació Mediambiental La Sínia), Jordi Puig (Llavors Orientals), Cristina Sànchez (SEO/BirdLife) i Marc Ordeix
(UVic).
Convidats: Susanna Izquierdo (Fundació Catalunya La Pedrera), 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), Xavier Martí (Associació Hàbitats), Jordi
Camprodon (CTFC), Carles Castell (Diputació de Barcelona), Lluís Pagespetit (Fundació Vincles), Ignasi Puig
(Fundació ENT), Sílvia Gili (Sèlvans) i Manel Gazo (Submon).

Ordre del dia:

1.

Aprovació acta anterior

2.

Tancament econòmic provisional 2019

3.

Projectes i pressupost provisional 2020

4.

Representants Junta XCN

5.

Notificació contractacions membres Junta XCN

6.

Visió XCN: dinàmica participativa amb equip XCN

1.

Aprovació acta anterior: documentació ja facilitada als membres. S’aprova per unanimitat.

2.

Tancament econòmic provisional 2019
SC explica el tancament econòmic provisional, que preveu 6.000 euros de benefici per l’exercici
2019. Amb un total de 514.107 euros d’ingressos i de 508.025 euros de despesa. Es tracta del
primer exercici fruit de la fusió.
Es destaca que resta pendent saber els ingressos finals per quotes de membres, amb el nou sistema
de quotes, que ha portat molta feina, i que ara per ara no ens permet saber amb quants membres
compta la XCN. Queden 24.275 euros pendents de cobrar. S’està treballant intensament aquest
desembre per regularitzar la situació. Actualment, les quotes representen un 10% dels ingressos
totals.
CS exposa que és fonamental assegurar el cobrament de les quotes, ja que són els únics ingressos
que no tenen una despesa associada i que donen autonomia financera a l’entitat.
En els ingressos destaca un 21% d’ingressos “privats” provinents principalment del conveni caixes
(66.400 euros), dels patrocinis de la Ultra Clean Marathon (15.114 euros) i del Congrés ILCN (17.435
euros).
Entre els contractes de serveis destacant els ingressos del Xarxanet.org per la gestió del portal
ambiental (12.879 euros), que ha finalitzat el setembre de 2019, degut a que no s’ha guanyat la

nova licitació. S’informa que aquesta licitació ha estat guanyada per una empresa multinacional de
comunicació (Grup Lavinia) només per la part econòmica, ja que la part tècnica la va guanyar la
XCN.
EF comenta que actualment la nova llei de contractació de l’administració pública no garanteix la
priorització d’entitats no lucratives per davant d’empreses multinacionals.
JR explica els projectes europeus actuals a on participa l’entitat, que sumen un total de 6 projectes i
70.000 euros aproximadament (un H2020, dos Erasmus, dos LIFE, i un Grup Operatiu).
El LIFE Biorgest és tot un tot un repte. Coordinat pel Consorci Forestal de Catalunya, és una
oportunitat per potenciar la col·laboració amb el CFC.
Ruralization anirà augmentant la dedicació i el pressupost al llarg dels anys, i la XCN hi té un rol
important d’estudis a Catalunya, i cal la implicació de la Generalitat de Catalunya. El coordina en
Miquel Correa, que a partir de febrer s’incorporarà a l’oficina.
El Connectfor es va decidir entrar in extremis, davant que Sèlvans va dir que no podia complir amb
el seu compromís de presentar la proposta final una setmana abans. Per evitar aquestes situacions
cal fer un protocol per veure com actuar. Mentrestant es proposa fer un whatsapp a la Junta perquè
prengui la decisió en cada cas. Cal garantir el cofinançament de DARPA.
S’aprova el tancament econòmic provisional per el 2019 presentat.

3.

Projectes i pressupost provisional 2020
SC explica la previsió de pressupost per el 2020. Es preveuen uns ingressos de 468.803 euros i unes
despeses de 460.151 euros. Amb uns beneficis provisionals de 8.652 euros.
Es destaca la dificultat de mantenir una partida de sous tant gran. Malgrat només representa un
60% del pressupost, és un import molt elevat (279.236 euros), i amb una part important de la
plantilla amb contracte indefinit. És un risc alt, i cal vigilar, ja que si mai s’hagués de fer front al
tancament de l’entitat caldria assumir un cost important en indemnitzacions.
MV demana que hi hagi contenció en la despesa de personal, garantint que no hi hagi increments
de sou, més enllà de l’IPC que pertoqui. Revisar bé el marc laboral i aplicar-lo.
Una opció és establir complements segons resultats de tancament. O fer un percentatge d’incentiu.
I no fer més gran l’estructura. S’insisteix que cal contractar per projectes.
Cal planificar bé l’estratègia, i veure si cal seguir buscant projectes a qualsevol preu. Es proposa que
només es participi d’aquells projectes europeus que realment van alineats amb la missió de
l’entitat, i que tinguin una participació econòmica important.
S’aprova el pressupost provisional per el 2020 presentat. I es demana a l’equip tècnic que aportin a
la propera junta una descripció de perfils i una planificació per hores de cada persona i projectes
que duen a terme.

4.

Representants Junta XCN

Cal valorar la situació actual de la Secretaria de la XCN per part del Consorci del Lluçanès, ja que
actualment no té disponibilitat per assistir a la reunió i no pot fer un bon seguiment de l’activitat de
l’entitat. També cal anar pensant en la nova presidència, ja que MV expressa que per qualitat
democràtica, després de dues legislatures allargades un any més per la fusió de la XCT i la XVAC, cal
una renovació.

5.

Notificació contractacions membres Junta XCN
Tal i com pertoca cada final d’any, es fa un repàs de les contractacions que hi hagut durant el 2019 a
membres de la Junta de la XCN:

Entitat Membre XCN
F. EMYS
GEPEC
GNF
SEO
ASS. HABITATS
LA SINIA

2019
Import Facturat
50,00 €
2.952,50 €
2.606,00 €
242,00 €
500,00 €
761,90 €

Concepte
Premi Llegeix Natura Setmana Natura
Pla Voluntariat
Pla Voluntariat
Visita turcs
Premi Escoles Setmana Natura
Jornades voluntariat

LLAVORS ORIENTALS /
JORDI PUIG

1.168,00 € Jornades PATT

F. ENT / Serveis de suport
a la gestió ENT

7.260,00 € LIFE Biorgest

TOTAL

6.

15.540,40 €

Visió XCN: dinàmica participativa amb equip XCN
Com a darrera punt, es proposa una dinàmica participativa amb els membres de la Junta i de l’equip
XCN per definir la visió de la “nova” entitat, a partir de la visió anterior i la missió proposada en
assemblea el juny de 2018.
A partir dels resultats aportats, des de l’equip XCN es treballarà una proposta de visió, que es
sotmetrà a votació a l’assemblea de juny de 2020.
I sense cap punt més a destacar finalitza la reunió a les 14:00h.

El President
Marc Vilahur

El Vicepresident (absència secretària)
Pere Josep Jiménez

