
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI
NATURAL

DECRET 6/2014, de 14 de gener, de creació de la Junta Rectora del Parc Natural del Montgrí, les Illes
Medes i el Baix Ter.

La Llei 15/2010, del 28 de maig, declara el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, dues reserves
naturals parcials i una reserva natural integral.

L’article 16 de la Llei 15/2010, del 28 de maig, de declaració del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el
Baix Ter, de dues reserves naturals parcials i d’una reserva natural integral, defineix la figura de l’òrgan rector
i la disposició final primera, apartat 2, faculta el Govern per dictar les normes necessàries per desplegar i
aplicar la Llei.

La disposició addicional quarta de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals, disposa en relació amb els
òrgans rectors dels espais esmentats que la seva denominació, les funcions, les atribucions, la composició i el
funcionament s’han d’establir per decret a proposta del conseller o de la consellera competent en matèria de
medi ambient.

Per tot això, a proposta del conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, d’acord amb
el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article 1

Creació de la Junta Rectora del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter

Es crea la Junta Rectora del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter com a òrgan rector del Parc
Natural amb la composició, les funcions i el règim jurídic previst en aquest Decret.

Article 2

Funcions

2.1 La Junta Rectora exerceix les funcions de participació, consulta i tutela de la gestió i, així mateix, vetlla pel
compliment de la normativa reguladora del Parc Natural, proposa normes i actuacions per a una eficaç defensa
dels valors ecològics i per al desenvolupament sostenible en l’àmbit del Parc Natural.

2.2 Són funcions específiques de la Junta Rectora:

a) Establir, d’acord amb les disposicions reguladores del Parc Natural, directrius per exercir-ne la gestió.

b) Proposar el programa d’actuació i la memòria anual de gestió.

c) Proposar el pressupost anual d’acord amb les prioritats d’inversions en infraestructures i serveis dins l’àmbit
del Parc Natural.

d) Coordinar les actuacions de les administracions representades que puguin afectar l’espai protegit, i fer-ne el
seguiment.

e) Ésser consultada amb caràcter preceptiu prèviament a l’aprovació de les disposicions, els plans i els
programes que es formulin per al Parc Natural.
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f) Proposar i promoure mesures i actuacions per a la millor protecció del Parc Natural, per al foment del
coneixement i el gaudi ordenat dels seus valors, per a l’afavoriment de les activitats tradicionals, entre elles,
les agrícoles, ramaderes i forestals, i per al desenvolupament local sostenible.

g) Proposar, si escau, un grau de protecció més alt per als espais que ho requereixin i proposar la declaració
de noves figures de protecció o la modificació de les que estableix la Llei de creació del Parc.

 

Article 3

Composició

3.1. La Junta Rectora està integrada pels membres següents:

a) Una persona representant de cada un dels ens locals següents:

a. Ajuntament de Torroella de Montgrí

b. Ajuntament de Pals

c. Ajuntament de Bellcaire d’Empordà

d. Ajuntament de l’Escala

e. Ajuntament de Palau-sator

f. Ajuntament d’Ullà

g. Ajuntament de Fontanilles

h. Ajuntament de Gualta

b) Una persona representant de cada una de les entitats i organitzacions següents:

a. Unió de Pagesos

b. Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

c. Institut Agrícola Català Sant Isidre

d. Comunitat de Regants Presa de Colomers i Col·lectivitat Mas Duran

e. Comunitat de Regants Molí de Pals

f. ADV Arròs de Pals

g. Associació Turística de Pals

h. Plataforma Defensem Catalunya

i. Federació Catalana de Caça

j. Club Nàutic Estartit

k. Estació Nàutica de l’Estartit

l. Associació d’Empreses d’Activitats Subaquàtiques

m. Associació Gent del Ter

n. Fòrum l’Escala-Empúries

o. Càtedra d’Ecosistemes Litorals Mediterranis

p. Departament de Ciències Ambientals de la Universitat de Girona

q. Confraria de Pescadors de l’Estartit

r. Fundació Mas Badia

s. Cambra de Comerç de Girona (Delegació del Baix Empordà)

t. Associació Masos de Torroella, de Montgrí i l’Estartit (AMTE)
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c) Representants de la Generalitat i altres administracions públiques:

a. Una persona representant del departament competent en matèria de medi natural.

b. Una persona representant del departament competent en matèria d’agricultura.

c. Una persona representant del departament competent en matèria de pesca i afers marítims.

d. Una persona representant del departament competent en matèria d’empresa.

e. Un representant del departament competent en matèria de planificació ambiental.

f. Un representant del departament competent en matèria d’urbanisme.

g. Un representant del departament competent en matèria de ports i costes.

h. Una persona representant del departament competent en matèria de cultura.

i. Una persona representant del departament competent en matèria de turisme.

j. Una persona representant del ministeri competent en matèria de marina mercant (capitania).

k. Una persona representant del Consell Comarcal del Baix Empordà.

l. Una persona representant del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

3.2 La representació en el si de la Junta Rectora no és nominal, sinó per institució.

3.3 El president o la presidenta de la Junta Rectora és nomenat/da per resolució del conseller o la consellera
competent en matèria de medi natural d’entre els seus membres, a proposta de la Junta Rectora.

3.4 El director o la directora del Parc Natural, que actua amb veu però sense vot, fa les funcions de secretari o
secretària de la Junta Rectora.

 

Article 4

Funcionament

4.1 La Junta Rectora es reuneix cada vegada que la convoca el seu president o la seva presidenta i, com a
mínim, cada sis mesos.

4.2 El funcionament de la Junta Rectora es regeix per aquest Decret, per les normes de règim intern que pugui
establir i, supletòriament, pel que estableix el capítol II del títol primer de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

 

Article 5

Adopció d’acords i règim de votacions

5.1 Els acords de la Junta Rectora s’adopten per majoria simple del total dels vots ponderats representats.

5.2 Els acords de la Junta Rectora s’adopten mitjançant un sistema de vot ponderat, en el qual cadascun dels
tres grups previstos als apartats a, b, i c de l’article 3.1 té un nombre de vots igual a una tercera part del total
i el valor del vol de cadascun dels membres és proporcional al nombre de membres de cada grup.

5.3 L’agrupació o la fusió d’una entitat o organisme no significa la pèrdua del seu dret de vot en el si de la
Junta Rectora.

5.4 Les decisions que la Junta Rectora consideri que poden tenir un especial interès agrari ha de comptar,
necessàriament, amb el vot favorable del terç corresponent a les entitats indicades a l’article 3.1b.

 

Article 6

De la Comissió Permanent

6.1 La Junta Rectora designa una Comissió Permanent que actua per delegació d’aquesta en aquelles funcions
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que acordi i actua com a òrgan permanent de consulta i tutela de la gestió del Parc.

6.2 La Comissió Permanent és presidida pel president o la presidenta de la Junta Rectora, i actua com a
secretari el director o directora del Parc Natural.

6.3 A més, la Comissió Permanent està formada per nou vocals:

a) Tres en representació dels ens locals: un dels vocals ha de correspondre al municipi amb més extensió,
població i activitat dintre del Parc Natural.

b) Tres en representació de les entitats i organitzacions : un dels vocals ha de correspondre a l’organització
professional agrària més representativa en l’àmbit territorial del Parc.

c) Tres en representació de la Generalitat i de les altres administracions actuants: un d’ells ha de correspondre
al departament competent en matèria de medi natural.

6.4 Els membres de la Comissió Permanent els escull cada part per majoria simple entre els seus membres. En
cas d’empat, es fa una nova votació entre els més votats.

6.5 El director o directora del Parc Natural assisteix a les reunions de la Comissió Permanent, amb veu però
sense vot.

6.6 El funcionament de la Comissió Permanent és el que es decideixi internament. Subsidiàriament, les
votacions s’adopten per majoria simple de vots representants.

6.7 La Junta Rectora pot acordar la creació de comissions específiques, que poden ser de caràcter temporal,
científiques o tècniques per a l'estudi o formulació de propostes per a la protecció dels valors del parc natural o
per qualsevol altre aspecte del parc natural.

 

Article 7

Indemnitzacions

L’assistència a les sessions de la Junta Rectora o de la Comissió permanent no genera cap dret econòmic per a
cap dels seus membres a percebre en cap concepte d’indemnitzacions d’assistència o dietes.

Article 8

Suport a la Junta Rectora

El Departament competent en matèria de medi natural dóna suport tècnic i material a la Junta Rectora amb els
seus propis mitjans.

Disposició final

Aquest Decret entra en vigor l'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 14 de gener de 2014

Artur Mas i Gavarró

President de la Generalitat de Catalunya

Josep Maria Pelegrí i Aixut
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Conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

(14.014.121)
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