Oficina Tècnica de Parcs Naturals
Pla d'objectius i actuacions

Programa 2014

SIGEP
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Parc Natural del Montseny
Relació d'objectius i actuacions
1

Conservació i tractament físic del territori

1.1. Activitats de conservació i restauració
Objectiu 1.1.1

Desenvolupar el Pla de conservació

Actuacions
1 Realitzar els treballs que deriven del programa d'actuacions del Pla de conservació
2 Encarregar i fer el seguiment dels estudis que derivin del Pla de conservació
3 Impulsar les línies d'investigació que deriven del Pla de conservació

Objectiu 1.1.2

Desenvolupar el Pla de gestió cinegètica

Actuacions
1 Desenvolupar les accions previstes al Pla de gestió cinegètica del parc

Objectiu 1.1.3

Desenvolupar el Pla de gestió piscícola

Actuacions
1 Desenvolupar les accions previstes al Pla de gestió piscícola del parc

Objectiu 1.1.4

Executar actuacions de recuperació d'espais oberts i restauració del
paisatge

Actuacions
1 Recuperació d'espais oberts i prats de dall
2 Execució del projecte de recuperació de pastures al Matagalls

Objectiu 1.1.5

Impulsar actuacions de conservació i millora del patrimoni
arquitectònic, arqueològic i cultural

Actuacions
1 Desenvolupar actuacions del Pla director del conjunt monumental de Tagamanent
2 Elaborar el projecte d'accés a peu al castell de Montclús

SIGEP

3

Parc Natural del Montseny
Relació d'objectius i actuacions
1

Conservació i tractament físic del territori

1.2. Activitats de prevenció i gestió del territori
Objectiu 1.2.1

Elaborar i desenvolupar el Pla director d'infraestructures de prevenció
d'incendis

Actuacions
1 Aprovar el Pla de prevenció d'incendis
2 Presentar al DARPAMN el Pla de prevenció d'incendis del parc per a la seva aprovació
3 Adequació de les infraestructures de prevenció d'incendis
4 Realitzar els treballs forestals de prevenció d'incendis: arc Campins-Cànoves

Objectiu 1.2.2

Millorar la gestió del patrimoni públic a través de la planificació de la
gestió de les finques públiques

Actuacions
1 Elaborar el pla tècnic de gestió i millora forestal de la finca Can Tarrés
2 Aprovar el pla tècnic de gestió i millora forestal de la finca El Polell

Objectiu 1.2.3

Redactar els contractes d'arrendament o concessió de finques
públiques

Actuacions
1 Arrendament de les pastures del Bellver-l'Agustí-Vallforners
2 Elaborar el nou contracte de masoveria de can Pla
3 Arrendament de pinyes de les finques públiques
4 Arrendament d'aprofitament apícola a les finques públiques
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Parc Natural del Montseny
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

2.1. Consells, comissions i convenis
Objectiu 2.1.1

Realitzar reunions periòdiques amb els ajuntaments i la Generalitat
per tal d'abordar els temes d'interès comú

Actuacions
1 Celebrar les reunions de coordinació necessàries per a dur a terme el programa d'actuacions del
2014
2 Celebrar una reunió per analitzar les propostes del programa d'actuacions 2015

Objectiu 2.1.2

Desenvolupar el conveni de col·laboració entre les dues diputacions,
Barcelona i Girona, per a la gestió del Parc

Actuacions
1 Celebrar les reunions de la Comissió de Coordinació de les dues Diputacions

Objectiu 2.1.3

Aprovar nous convenis de col·laboració amb ajuntaments per a la
gestió de l'ús públic i el desenvolupament

Actuacions
1 Aprovar el conveni amb l'Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera per al pas de la Tordera
2 Aprovar el conveni amb l'Ajuntament de Figaró-Montmany per a l'arranjament de la pista de
Vallcàquera
3 Redactar i aprovar el conveni amb l'Ajuntament de Cànoves i Samalús per a la regulació del trànsit
a Vallforners

Objectiu 2.1.4

Participació del Parc Natural del Montseny en les reunions i grups de
treball de la xarxa de reserves de la biosfera

Actuacions
1 Assistir a les reunions del consell de gestors de la xarxa espanyola de reserves de la biosfera
2 Participar en el Comité MaB espanyol
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Objectiu 2.1.5

Participació del Parc Natural del Montseny en les reunions i grups de
treball d'Europarc-Espanya i d'altres organismes nacionals i
internacionals

Actuacions
1 Participar en el grup de treball de conservació de la secció espanyola d'Europarc
2 Participar en les reunions i grups de treball de la CETS a nivell espanyol i europeu
3 Participar en el grup de treball de parcs forestals de la secció espanyola d'Europarc
4 Participar en les reunions de LTER/Espanya i LTER/Europa
5 Participar en el grup de treball d'espais naturals amb la Q de qualitat
6 Participar en altres organismes nacionals i internacionals

Objectiu 2.1.6

Dinamitzar els convenis d'agermanament existents

Actuacions
1 Aprovar i desenvolupar el nou pla de treball del conveni d'agermanament Montseny - Cévennes
2 Elaborar i desenvolupar e nou pla de treball del conveni d'agermanament La Amistad- Montseny

SIGEP

6

Parc Natural del Montseny
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

2.2. Polítiques de foment agrícola, forestal, de serveis i cultural
Objectiu 2.2.1

Impulsar polítiques de foment del desenvolupament socioeconòmic

Actuacions
1 Col·laborar amb la Taula de productors del Montseny
2 Seguiment del conveni amb l'Associació d'Empresaris Turístics del Montseny

Objectiu 2.2.2

Fomentar el desenvolupament del sector agrari en finques públiques i
privades

Actuacions
1 Realitzar treballs de recuperació de pastures en finques públiques i privades
2 Realitzar obres de millora de les infraestructures ramaderes

Objectiu 2.2.3

Desenvolupar el Pla d'acció de la Carta Europea de Turisme
Sostenible

Actuacions
1 Convocar i preparar les reunions del grup de treball i el fòrum permanent de la CETS
2 Formalitzar l'assistència tècnica per a desenvolupar el Pla d'acció de la CETS

Objectiu 2.2.4

Treballar conjuntament amb els municipis en el procés d'implantació
de la reserva de la biosfera del Montseny

Actuacions
1 Desenvolupar el pla d'actuacions de la reserva de la biosfera
2 Retorn a tots els sectors implicats de la nova reserva de la biosfera
3 Realitzar un acte festiu de celebració de la nova reserva de la bisofera
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Parc Natural del Montseny
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

2.3. Infraestructures i serveis generals
Objectiu 2.3.1

Incidir en la millora de la recollida selectiva a alguns municipis del
Parc

Actuacions
1 Realitzar obres d'integració paisatgística en els punts de recollida d'escombraries de Fogars de
Montclús, Montseny i Campins
2 Realitzar una campanya de difusió per a incentivar la selecció de residus

Objectiu 2.3.2

Garantir el bon estat de la xarxa viària bàsica

Actuacions
1 Arranjar la xarxa viària bàsica d'ús públic
2 Col·laborar amb els municipis amb l'arranjament de la xarxa viària estratègica
3 Col·laborar amb l'OTAT per a l'execució del projecte FEDER

Objectiu 2.3.3

Donar suport a les iniciatives municipals en matèria de transport
públic col·lectiu

Actuacions
1 Donar suport a les iniciatives municipals en la implantació de transport públic col·lectiu

Objectiu 2.3.4

Donar suport a les iniciatives municipals de millores ambientals i
paisatgístiques

Actuacions
1 Executar el projecte de depuració d'aigües residuals del nucli de Santa Fe
2 Realitzar les obres d'adequació paisatgística de l'entorn de Sant Martí de Riells
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Parc Natural del Montseny
Relació d'objectius i actuacions
3

Ús social i educació ambiental

3.1. Creació i manteniment d'equipaments
Objectiu 3.1.1

Desenvolupar els projectes d'obres necessaris als equipaments de
nova creació

Actuacions
1 Executar el projecte de mobiliari de l'equipament de suport a la recerca de Fontmartina

Objectiu 3.1.2

Formular propostes i programes d'actualització i millora de les
instal·lacions i serveis d'equipaments del parc

Actuacions
1 Realitzar les obres de l'àrea d'aparcament del Centre d'Informació de Fogars de Montclús
2 Adequació del sistema fotovoltaïc de l'Alberg del Polell
3 Instal·lació de plaques solars a la Casa Museu l'Agustí
4 Executar les actuacions de millora de la masia la Morera
5 Instal·lació d'una caldera de biomassa a l'Escola de Natura de Vallcàrquera
6 Arranjament de la bassa de la Traüna

Objectiu 3.1.3

Col·laborar en els projectes d'equipaments municipals

Actuacions
1 Participar en l'execució de projectes municipals d'equipaments d'ús públic

Objectiu 3.1.4

Gestionar les exposicions del parc

Actuacions
1 Dur a terme les operacions de manteniment de les exposicions itinerants i permanents

Objectiu 3.1.5

Implantar la nova senyalització en itineraris existents i completar les
obres dels itineraris de nova implantació

Actuacions
1 Implantar la nova senyalització de nous itineraris i la renovació dels existents
2 Ampliar l'oferta d'itineraris autoguiats
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Parc Natural del Montseny
Relació d'objectius i actuacions
3

Ús social i educació ambiental

3.2. Activitats d'ús social, educació ambiental i publicacions
Objectiu 3.2.1

Desenvolupar el Pla d'acció de l'Estratègia d'Educació Ambiental

Actuacions
1 Desenvolupar el Pla d'acció de l'Estratègia d'Educació Ambiental del parc

Objectiu 3.2.2

Elaborar i aprovar els documents del Sistema de Qualitat per al 2014

Actuacions
1 Elaborar i aprovar el documents anuals del sistema de Qualitat per a l'any 2014
2 Elaborar i aprovar les propostes de revisió del sistema

Objectiu 3.2.3

Desenvolupar el programa El Montseny a l'escola

Actuacions
1 Difondre els objectius i el marc general del programa El Montseny a l'escola
2 Seguiment del programa El Montseny a l'escola

Objectiu 3.2.4

Editar i presentar noves publicacions

Actuacions
1 Editar i presentar el Pla de conservació del Parc
2 Editar fulletons de nous itineraris autoguiats al Parc

Objectiu 3.2.5

Realitzar les jornades tècniques i trobades previstes

Actuacions
1 Realitzar o col·laborar en la organització de jornades tècniques i seminaris de treball
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Parc Natural del Montseny
Relació d'objectius i actuacions
4

Activitats generals

4.1. Activitats de planificació, seguiment i avaluació
Objectiu 4.1.2

Dur a terme els treballs de modificació del Decret 105/87 de declaració
de Parc Natural del Montseny

Actuacions
1 Col·laborar en l'aprovació i desplegament de les ordenances d'ús públic
2 Col·laborar en la tramitació del decret d'ampliació del parc

Objectiu 4.1.3

Garantir la millora continuada de la gestió fent-ne el seguiment
mitjançant els instruments existents

Actuacions
1 Participar en les reunions de seguiment
2 Introduir i actualitzar els indicadors en el programa
3 Elaborar informes de seguiment
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Parc Natural del Montseny
Relació d'objectius i actuacions
4

Activitats generals

4.2. Activitats generals i de suport
Objectiu 4.2.1

Implantar el Sistema d'Informació Geogràfica de gestió de la Xarxa de
Parcs Naturals en entorn web (SIGEP)

Actuacions
1 Implantar les millores dels aplicatius
2 Desenvolupar l'aplicatiu de gestió de la senyalització
3 Col·laborar en la implantació de nous aplicatius i capes d'informació

Objectiu 4.2.2

Proposar i/o organitzar activitats formatives adreçades tant al
personal propi com al personal del dispositiu d'informació i dels
equipaments

Actuacions
1 Organitzar i dur a terme una jornada de formació destinada al personal del dispositiu d'informació i
dels equipaments
2 Realitzar la sessió formativa d'acollida al sistema Q de Qualitat per al personal nou

Objectiu 4.2.3

Elaborar documents de gestió del Parc

Actuacions
1 Lliurar a la Unitat de Programació Pedagògica i Divulgativa l'esborrany de memòria anual del Parc,
en el termini previst
2 Lliurar la proposta de programa 2015 en el termini previst

Objectiu 4.2.4

Complir els terminis per a l'emissió dels informes preceptius

Actuacions
1 Emetre els informes preceptius d'obres i actuacions menors en el termini inferior a trenta dies
2 Emetre els informes preceptius de plans i programes dins dels terminis establerts en cada cas
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Espai Natural de les Guilleries-Savassona
Relació d'objectius i actuacions
1

Conservació i tractament físic del territori

1.1. Activitats de conservació i restauració
Objectiu 1.1.1

Impulsar la redacció i el desenvolupament del Pla de conservació

Actuacions
1 Realitzar l'estudi de seguiment de les poblacions de ropalòcers
2 Realitzar l'estudi de seguiment de les poblacions d'ocells comuns
3 Donar continuïtat a l'estudi de les poblacions de cranc ibèric
4 Realitzar estudi de seguiment de les poblacions de quiròpters
5 Realitzar estudi de seguiment de les poblacions de liró
6 Implementar el Pla de gestió piscícola de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona

Objectiu 1.1.2

Executar actuacions de recuperació d'espais oberts, hàbitats i
restauració del paisatge

Actuacions
1 Pla d'actuacions per a la conservació i millora dels hàbitats d'interès a l'Espai Natural de les
Guilleries-Savassona
2 Restauració de l'entorn de ribera del torrent de la Polleda i recuperació d'espais oberts associats

Objectiu 1.1.3

Impulsar actuacions de conservació i millora del patrimoni
arquitectònic i arqueològic

Actuacions
1 Projecte de restauració i revalorització del Parc de les Set Fonts
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Espai Natural de les Guilleries-Savassona
Relació d'objectius i actuacions
1

Conservació i tractament físic del territori

1.2. Activitats de prevenció i gestió del territori
Objectiu 1.2.1

Elaborar i desenvolupar el Pla director d'infraestructures de prevenció
d'incendis

Actuacions
1 Desenvolupar el condicionament de la xarxa viària
2 Realitzar les actuacions de col·laboració amb l'ADF de Vilanova de Sau
3 Realitzar les actuacions de col·laboració amb l'ADF de Portal-Guilleries
4 Desenvolupar la campanya de Vigilància i Prevenció d'Incendis de 2014
5 Desenvolupar una ruta del PVI pel sector de Sant Sadurní d'Osormort i a la zona d'influència de
l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona dels municipis de Sant Julià de Vilatorta, Folgueroles i
Tavèrnoles
6 Consolidació de la torre de guaita del Salt de la Minyona al PVI

Objectiu 1.2.2

Millorar la gestió del patrimoni públic a través de la planificació de la
gestió de les finques públiques

Actuacions
1 Realitzar els treballs silvícoles de l'àrea forestal de la Font Trobada
2 Realitzar treballs silvícoles de manteniment a l'àrea d'esplai dels Vernets de Ca la Marta
3 Realitzar treballs silvícoles de manteniment de la finca del castell de Bellpuig de Sant Julià de
Vilatorta
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Espai Natural de les Guilleries-Savassona
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

2.1. Consells, comissions i convenis
Objectiu 2.1.1

Participar en les reunions del Consell General i realitzar reunions
periòdiques amb els ajuntaments per tal de revisar la programació

Actuacions
1 Participació en les tres reunions del Consell General del Consorci, presentant l'informe de gestió
2 Celebrar una reunió per analitzar propostes pel programa 2014 amb la totalitat de municipis del
Consorci

Objectiu 2.1.2

Desenvolupar els convenis de col·laboració amb altres entitats i
aprovar convenis amb particulars per a l'ús públic o per a la gestió
dels recursos naturals

Actuacions
1 Desenvolupar el conveni de col·laboració amb l'Associació Catalana de Cases de Colònies
2 Desenvolupar el conveni de col·laboració amb l'Associació de Turisme de Vilanova de Sau
3 Desenvolupar el conveni de col·laboració amb la Casa Museu Verdaguer
4 Desenvolupar conveni amb ADFs (Portal de les Guilleries, Vilanova de Sau i Sant Sadurní
d'Osormort), Ajuntaments i Diputació pel funcionament d'una patrulla del PVI en l'entorn de l'Espai
Natural Guilleries-Savassona
5 Conveni amb l'ajuntament de Vilanova de Sau pel funcionament de la caldera de biomassa
6 Conveni de col·laboració amb METEOVILATORTA
7 Conveni de col·laboració amb l'ajuntament de Vilanova de Sau per a l'adquisició de terrenys,
execució d'obres i gestió del futur edifici de serveis de l'àrea d'esplai del Pantà de Sau
8 Conveni de col·laboració per al'ús de la torre guaita del Salt de la Minyona per part de personal del
Consorci i/o del PVI
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Espai Natural de les Guilleries-Savassona
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

2.2. Polítiques de foment agrícola, forestal, de serveis i cultural
Objectiu 2.2.1

Impulsar polítiques de foment del desenvolupament socioeconòmic

Actuacions
1 Elaborar la proposta d'adjudicació de les subvencions 2014
2 Anàlisi de la viabilitat de creació d'agrupacions de propietaris forestals dels municipis de l'Espai
Natural

Objectiu 2.2.2

Executar i millorar el programa Viu el parc

Actuacions
1 Assistir a les reunions de preparació dels actes del programa Viu el parc
2 Donar continuïtat a l'ampliació del programa Viu el parc per a l'any 2014
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Espai Natural de les Guilleries-Savassona
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

2.3. Infraestructures i serveis generals
Objectiu 2.3.1

Avançar en la implantació i millora del nou sistema de senyalització

Actuacions
1 Implantar la senyalització de seguiment a l'itinerari Camins d'en Verdaguer i Torrent de la Polleda
2 Instal·lació de senyalització interpretativa a l'itinerari Camins d'en Verdaguer i Torrent de la Polleda

Objectiu 2.3.2

Desenvolupar el Pla de camins i garantir el bon estat de la xarxa viària

Actuacions
1 Executar actuacions de manteniment de la xarxa viària inclosa al Pla de camins: a nivell general
actuacions puntuals per garantir la seguretat i l'accessibilitat. A nivell específic, s'actuarà als definits
al Pla de camins del 2014
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Espai Natural de les Guilleries-Savassona
Relació d'objectius i actuacions
3

Ús social i educació ambiental

3.1. Creació i manteniment d'equipaments
Objectiu 3.1.1

Executar dos projectes d'equipament i serveis: Parc del Torrent de la
Polleda i àrea de lleure de l'embassament de Sau

Actuacions
1 Executar la primera fase del projecte d'ordenament de l'àrea de l'embassament de Sau
2 Execució del Parc del Torrent de la Polleda (Vilanova de Sau)

Objectiu 3.1.2

Desenvolupar la xarxa d'itineraris de l'espai natural

Actuacions
1 Aprovar i desenvolupar com a document de gestió el Pla d'itineraris, que inclogui la proposta
d'homologació com a senders de la FEEC
2 Executar l'itinerari del Puig del Far
3 Executar l'itinerari de Camins d'en Verdaguer
4 Executar l'itinerari de Sant Feliuet de Savassona
5 Executar l'itinerari de Puigcastellet
6 Executar l'itinerari del Torrent de la Polleda
7 Executar l'itinerari del Castell de Bellpuig
8 Executar el recurs geoacaching associat a l'itinerari adaptat de Can Mateu

Objectiu 3.1.3

Anàlisi de la situació de les rutes BTT dins l'espai natural

Actuacions
1 Revisió del traçat i estat actual de la senyalització de les rutes BTT

Objectiu 3.1.4

Procés de certificació SICTED del Centre d'Informació de Tavèrnoles

Actuacions
1 Aconseguir el certificat SICTED pel Centre d'informació de Tavèrnoles
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Objectiu 3.1.5

Seguiment del projecte de restauració de Ca l'Anglada (Sant Julià de
Vilatorta)

Actuacions
1 Suport tècnic en la redacció i execució del projecte
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Espai Natural de les Guilleries-Savassona
Relació d'objectius i actuacions
3

Ús social i educació ambiental

3.2. Activitats d'ús social, educació ambiental i publicacions
Objectiu 3.2.1

Desenvolupar els programes educatius

Actuacions
1 Desenvolupar el programa Coneguem els nostres parcs i Viu el parc a les escoles, participant en
les reunions de seguiment
2 Desenvolupar el programa Viu l'arbre

Objectiu 3.2.2

Desenvolupar el programa Poesia als parcs

Actuacions
1 Desenvolupar el programa Poesia als parcs

Objectiu 3.2.3

Editar noves publicacions

Actuacions
1 Edició del mapa de l'informador
2 Reedició del desplegable de l'Espai Natural

Objectiu 3.2.4

Realitzar accions de voluntariat

Actuacions
1 Programar accions de voluntariat a l'Espai Natural
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Espai Natural de les Guilleries-Savassona
Relació d'objectius i actuacions
4

Activitats generals

4.1. Activitats de planificació, seguiment i avaluació
Objectiu 4.1.1

Integrar el sectors del municipi de Sant Sadurní d'Osormort i
Tavèrnoles a l'àmbit del Pla especial de l'Espai Natural

Actuacions
1 Recopilació d'informació i elaboració estudis previs per a la modificació del Pla especial de l'Espai
Natural

Objectiu 4.1.2

Millorar la capacitat de seguiment i control de l'emissió dels informes
tècnics preceptius

Actuacions
1 Baixar el temps mitjà d'emissió dels informes tècnics preceptius

Objectiu 4.1.3

Garantir la millora continuada de la gestió fent-ne el seguiment
mitjançant els instruments existents

Actuacions
1 Participar en les reunions de seguiment
2 Introduir i actualitzar els indicadors en el programa
3 Elaborar informes de seguiment
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Espai Natural de les Guilleries-Savassona
Relació d'objectius i actuacions
4

Activitats generals

4.2. Activitats generals i de suport
Objectiu 4.2.1

Consolidar el Sistema d'Informació Geogràfica de gestió de la Xarxa
de Parcs Naturals en entorn web (SIGEP)

Actuacions
1 Introducció i actualització de dades de les agrupacions i mailings del parc a la base de dades del
SIGEP
2 Introducció i actualització de dades de l'aplicatiu de senyalització
3 Consolidar l'aplicatiu de gestió d'expedients
4 Consolidar l'aplicatiu d'equipaments
5 Consolidar l'aplicatiu de prevenció d'incendis
6 Col·laborar en la implantació de nous aplicatius i capes d'informació

Objectiu 4.2.2

Proposar i/o organitzar activitats formatives adreçades tant al
personal propi com al personal dels equipaments

Actuacions
1 Organitzar i dur a terme una jornada trimestral de coneixement pràctic del territori destinada al
personal dels equipaments d'informació

Objectiu 4.2.3

Elaborar documents de gestió de l'Espai Natural

Actuacions
1 Elaborar la memòria anual de l'Espai Natural
2 Lliurar la proposta de programa 2015 en el termini previst
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Parc del Castell de Montesquiu
Relació d'objectius i actuacions
1

Conservació i tractament físic del territori

1.1. Activitats de conservació i restauració
Objectiu 1.1.1

Realitzar estudis d'espècies prioritàries de conservació

Actuacions
1 Continuar el tractament de les dades meteorològiques
2 Elaborar mapa d'hàbitats Corine escala 1:10000

Objectiu 1.1.2

Millorar les infraestructures de prevenció d'incendis

Actuacions
1 Revisar i fer les adaptacions necessàries a la xarxa viària per al pas de vehicles pesants de
prevenció d'incendis amb la col·laboració dels Bombers de Torelló
2 Mantenir reunió amb l'Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals per coordinar
temes de prevenció d'incendis del Parc
3 Mantenir les zones de seguretat
4 Redactar Pla de prevenció d'incendis del Parc

Objectiu 1.1.3

Executar accions de restauració del paisatge i recuperació d'espais
oberts

Actuacions
1 Realitzar els treballs pel control de plagues de les pinedes de pi roig
2 Fer els treballs forestals relacionats amb el programa 2013/2014
3 Realitzar treballs relacionats amb el PTGMF
4 Realitzar treballs de millora de la zona de la riera de Sora
5 Mantenir el sotabosc de la zona del Rocal
6 Mantenir les zones de pastura
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Parc del Castell de Montesquiu
Relació d'objectius i actuacions
1

Conservació i tractament físic del territori

1.2. Activitats de prevenció i gestió del territori
Objectiu 1.2.1

Elaborar i executar plans, projectes i contractes d'arrendament de les
finques públiques agrícoles

Actuacions
1 Fer el seguiment de les zones agràries de les diferents finques del Parc (Sant Moí, Planesses, la
Solana, Casanova del Castell, les Codines)
2 Fer el seguiment dels treballs del Pla de gestió forestal
3 Establir la delimitació real de la finca de Diputació de Barcelona del Parc del castell de Montesquiu
4 Continuar els treballs per a l'ordenació dels horts de Montesquiu
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Parc del Castell de Montesquiu
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

2.1. Consells, comissions i convenis
Objectiu 2.1.1

Participar en les reunions del Consell Coordinador i realitzar reunions
periòdiques amb els ajuntaments per tal de revisar la programació

Actuacions
1 Participar en les dues reunions del Consell Coordinador, presentant l'informe de gestió
2 Celebrar una reunió per analitzar propostes pel programa del 2015 amb la totalitat de municipis del
Parc

Objectiu 2.1.2

Participar en les reunions amb els diferents agents que tenen
implicació en la gestió d'equipaments del Parc

Actuacions
1 Participar en les reunions trimestrals amb els concessionaris i el Consorci de la Vall de Ges, Orís i
Bisaura

Objectiu 2.1.3

Desenvolupar els convenis de col·laboració amb altres entitats i
aprovar convenis amb particulars per a l'ús públic o per a la gestió
dels recursos naturals

Actuacions
1 Fer el seguiment del conveni amb el Consorci Vall del Ges, Orís i Bisaura per a la gestió del castell
de Montesquiu i la campanya d'informació
2 Fer el seguiment del conveni de cessió de l'arxiu històric del castell de Montesquiu
3 Col·laborar conjuntament amb els Consorcis Ripollès Desenvolupament i Vall del Ges, Orís i
Bisaura per a la gestió del Centre de formació ramadera
4 Participar en reunions i altres activitats del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura
5 Participar en reunions i altres activitats de l'Agrupació de Propietaris Forestals Serra de BellmuntCollsacabra

Objectiu 2.1.4

Participar amb l'Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona en
l'explotació del fons fotogràfic d'Emili Juncadella

Actuacions
1 Participar en les reunions
2 Realitzar diferents actuacions per explotar el fons
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Parc del Castell de Montesquiu
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

2.2. Polítiques de foment agrícola, forestal, de serveis i cultural
Objectiu 2.2.1

Desenvolupar la línia de subvencions a les activitats econòmiques
compatibles amb els objectius del Pla especial i col·laborar en les
iniciatives de promoció econòmica

Actuacions
1 Promoure la utilització de les subvencions a entitats culturals

Objectiu 2.2.2

Desenvolupar el programa Viu el parc i col·laborar en els programes
culturals que es duen a terme al castell

Actuacions
1 Realització del programa Viu el parc
2 Realització d'exposicions a la Cabanya del Castell en col·laboració amb el Consorci de la Vall del
Ges, Orís i Bisaura
3 Col·laborar en la realització d'activitats culturals
4 Col·laborar en la realització d'activitats esportives
5 Col·laborar en la realització de la Festa del Bisaura

Objectiu 2.2.3

Seguiment del programa Parc a taula

Actuacions
1 Adhesió al programa Parc a taula
2 Foment d'intercanvi d'experiències i formació dels participants
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Parc del Castell de Montesquiu
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

2.3. Infraestructures i serveis generals
Objectiu 2.3.1

Executar obres de manteniment de pistes

Actuacions
1 Fer el manteniment i la millora de la xarxa viària
2 Condicionar el pas de la riera de la Solana
3 Condicionar el pont de Font Codineta (FEDER)
4 Condicionar els camins del Parc inclosos en la subvenció d'àrids reciclats que ha sol·licitat
l'Ajuntament de Montesquiu

Objectiu 2.3.2

Executar obres per la millora en la captació i depuració d'aigua

Actuacions
1 Fer el manteniment de l'estació de cloració i de la xarxa de distribució d'aigua
2 Realitzar el manteniment i neteja de les fosses sèptiques
3 Fer el manteniment dels sistemes de bombeig i de les infraestructures
4 Fer el seguiment del Pla d'autocontrol i gestió de l'aigua
5 Fer l'estudi d'alternatives per a la depuració d'aigües dels equipaments principals del Parc

Objectiu 2.3.3

Avançar en la implantació i millora del nou sistema de senyalització

Actuacions
1 Mantenir la senyalització dels dos itineraris homologats com a GR (Camí Abat Oliba, Camí Vora
Ter)
2 Millorar la senyalització dels jardins del castell
3 Implantar la senyalització a l'interior del castell
4 Senyalitzar el mirador de la Rovira
5 Millorar la senyalització general de la xarxa viària
6 Projecte de senyalització de l'itinerari del castell de Montesquiu al castell de Besora
7 Elaborar el Pla d'itineraris del Parc
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Objectiu 2.3.4

Mantenir i millorar les plataformes per a contenidors de la recollida
selectiva d'escombraries

Actuacions
1 Acabar d'adaptar les plataformes per a contenidors de recollida selectiva
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Parc del Castell de Montesquiu
Relació d'objectius i actuacions
3

Ús social i educació ambiental

3.1. Creació i manteniment d'equipaments
Objectiu 3.1.1

Executar o col·laborar en l'execució dels projectes de millora i
rehabilitació dels equipaments del Parc

Actuacions
1 Fer els treballs de manteniment del castell de Montesquiu
2 Fer treballs de manteniment a la Masoveria (Oficina del Parc)
3 Fer els treballs indispensables pel manteniment de la masia de Sant Moí
4 Fer treballs de manteniment als exteriors de la Solana en col·laboració amb el CVGOB
5 Fer treballs de manteniment de la sala d'exposicions la Cabanya del Castell
6 Manteniment del mirador de la Rovira
7 Executar les obres per a la instal·lació d'una caldera de biomassa per als equipaments centrals del
Parc
8 Fer treballs de manteniment i neteja als aparcaments dels equipaments
9 Manteniment al punt d'informació del parc
10

Fer el manteniment de les fonts i d'altres punts d'interès

Objectiu 3.1.2

Fer el seguiment de la concessió administrativa i convenis
d'equipaments

Actuacions
1 Fer el seguiment de la concessió de la Casanova del Castell
2 Fer el seguiment de la concessió de l'Escola de Natura les Codines
3 Fer el seguiment de l'adjudicació de l'Escola de Natura les Codines i del campament juvenil de la
Devesa de les Codines
4 Fer el seguiment de la concessió de l'Escola de Natura les Codines i del campament juvenil de la
Devesa de les Codines
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Parc del Castell de Montesquiu
Relació d'objectius i actuacions
3

Ús social i educació ambiental

3.2. Activitats d'ús social, educació ambiental i publicacions
Objectiu 3.2.1

Desenvolupar els programes educatius i culturals

Actuacions
1 Realitzar les jornades tècniques de tardor al Centre de Recursos
2 Realitzar jornada de caire històric al castell de Montesquiu en col·laboració amb l'Arxiu Històric de
la Diputació de Barcelona
3 Fer seguiment del programa educatiu de l'Escola de Natura les Codines i del campament juvenil de
la Devesa de les Codines
4 Proposar un programa educatiu per als usuaris del castell
5 Implementar un plafó explicatiu de l'exposició del sistema solar
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Parc del Castell de Montesquiu
Relació d'objectius i actuacions
4

Activitats generals

4.1. Activitats de planificació, seguiment i avaluació
Objectiu 4.1.1

Completar la implantació dels aplicatius del SIGEP

Actuacions
1 Completar les bases de dades
2 Implantar els nous aplicatius del SIGEP
3 Consolidar la implantació de l'aplicatiu d'informes i expedients
4 Consolidar la implantació dels aplicatius d'equipaments i de senyalització
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Parc del Castell de Montesquiu
Relació d'objectius i actuacions
4

Activitats generals

4.2. Activitats generals i de suport
Objectiu 4.2.1

Proposar i/o organitzar activitats formatives adreçades tant al
personal propi com al personal dels equipaments

Actuacions
1 Fer seguiment de les activitats formatives

Objectiu 4.2.2

Elaborar la memòria anual de gestió de l'espai natural i la proposta de
programa de l'any vinent

Actuacions
1 Elaborar la memòria anual del Parc
2 Lliurar la proposta de programa 2015 en el termini previst

Objectiu 4.2.3

Seguretat

Actuacions
1 Desenvolupar el protocol de gestió de riscos
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Parc de la Serralada de Marina
Relació d'objectius i actuacions
1

Conservació i tractament físic del territori

1.1. Activitats de conservació i restauració
Objectiu 1.1.1

Dur a terme els treballs de seguiment planificats i concloure la
redacció del Pla de conservació del patrimoni natural

Actuacions
1 Redactar el document
2 Executar actuacions de gestió previstes al Pla de conservació amb el personal del Parc
3 Encarregar i fer el seguiment dels estudis que es derivin del Pla de conservació

Objectiu 1.1.2

Execució d'actuacions de millora d'hàbitats, i de conservació de flora
i fauna i de restauració del paisatge

Actuacions
1 Executar i completar les actuacions de millora d'hàbitats en el marc del conveni amb l'Obra Social
de la Caixa
2 Executar i fer el seguiment de les intervencions puntuals de millora d'elements prioritaris o singulars
i indrets d'interès en col·laboració amb els ajuntaments (torrent de la Vallensana)
3 Col·laborar en el projecte de reforestació de la zona cremada de l'àrea de les Oliveres

Objectiu 1.1.3

Promoure la conservació i difusió del patrimoni cultural

Actuacions
1 Realitzar les actuacions bàsiques prioritàries segons disponibilitats pressupostàries (entorn torre
dels Frares, vinyes de Torribera)
2 Continuar la col·laboració amb els treballs arqueològics del poblat ibèric de les Maleses, participant
en les actuacions que es derivin del Pla director
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Parc de la Serralada de Marina
Relació d'objectius i actuacions
1

Conservació i tractament físic del territori

1.2. Activitats de prevenció i gestió del territori
Objectiu 1.2.1

Vetllar per la funcionalitat de les infraestructures de prevenció
d'incendis (xarxa viària, franges, punts d'aigua i torres de guaita)

Actuacions
1 Garantir el correcte funcionament de la xarxa viària de prevenció d'incendis, la funcionalitat dels
punts d'aigua (boques de reg i hidrants) i dels aptes per a helicòpters (dipòsit Charlie), i el
manteniment de les torres de guaita del parc
2 Executar el manteniment de les àrees de baixa combustibilitat (carretera Can Ruti, zona periurbana
de Santa Coloma, entorns de la Vallensana a Montcada i Reixac, camí de Sant Jeroni, la Conreria)

Objectiu 1.2.2

Desplegar el dispositiu de prevenció d'incendis i aplicar els protocols
interns d'actuació en situacions de major risc

Actuacions
1 Participar en el disseny del desplegament del dispositiu de vigilància d'estiu de manera coordinada
amb altres administracions i agents implicats en la lluita contra els incendis forestals
2 Aplicar els protocols d'actuació quan es donin situacions de risc alt o molt alt
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Parc de la Serralada de Marina
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

2.1. Consells, comissions i convenis
Objectiu 2.1.1

Mantenir i millorar els mecanismes de comunicació amb els
ajuntaments i els agents socials i les entitats del territori

Actuacions
1 Garantir els mecanismes de transferència d'informació entre els tècnics municipals i promoure
trobades periòdiques així com les d'elaboració dels programes anuals
2 Consolidar la trobada anual d'entitats del parc
3 Organitzar activitats de participació amb les entitats, creant grups de treball temàtics sobre
aspectes concrets de la gestió

Objectiu 2.1.2

Cooperar amb els ajuntaments del parc i entitats del territori
mitjançant fórmules de gestió conjunta

Actuacions
1 Realitzar el seguiment del contingut dels convenis per a la gestió de l'ús públic (Can Miravitges,
Centre de Documentació, Punt d'Informació de la Virreina, de l'Observatori Astronòmic i de Can
Ruti)
2 Afavorir la cooperació amb les entitats en el disseny i execució de projectes concrets d'interès
compartit i amb accions de voluntariat
3 Col·laborar en l'elaboració d'un pla estratègic per a la restauració de la zona d'horts del pla del
Besòs
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Parc de la Serralada de Marina
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

2.2. Polítiques de foment agrícola, forestal, de serveis i cultural
Objectiu 2.2.1

Impulsar accions estratègiques de foment del desenvolupament
socioeconòmic

Actuacions
1 Donar suport al desenvolupament de l'activitat agrícola i ramadera
2 Dur a terme, conjuntament amb la resta de membres del Consorci, l'anàlisi de les sol·licituds de
subvencions i la seva adjudicació

Objectiu 2.2.2

Adequar el disseny del programa cultural Viu el parc a les
disponibilitats pressupostàries

Actuacions
1 Executar els actes previstos en el programa Viu el parc

Objectiu 2.2.3

Promoure l'ús de biomassa forestal de proximitat i fomentar
l'aprofitament sostenible dels boscos

Actuacions
1 Impulsar, a través d'una nova línia de subvencions de la Diputació de Barcelona, la instal·lació de
calderes de biomassa
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Parc de la Serralada de Marina
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

2.3. Infraestructures i serveis generals
Objectiu 2.3.1

Treballar coordinadament amb els ajuntaments en el manteniment i
millora de la xarxa viària

Actuacions
1 Executar el pla anual de manteniment dels trams estratègics de la xarxa viària, d'acord amb les
disponibilitats pressupostàries
2 Consolidar els mecanismes de coordinació amb els ajuntaments i l'Oficina Tècnica de Prevenció
Municipal d'Incendis Forestals per concretar i complementar les actuacions a dur a terme

Objectiu 2.3.2

Millorar la senyalització del parc

Actuacions
1 Vetllar per l'adequació de la senyalització a la normativa vigent (rètols carreteres., elements
obsolets)
2 Fer més eficients els mecanismes de millora, manteniment i reposició de la senyalització
3 Fer una proposta de contingut de plafons explicatius d'alguns dels elements més rellevants del
patrimoni arqueològic i natural del Parc (poblat ibèric de les Maleses, creu de Montigalà, ermita de
l'Alegria)
4 Instal·lar senyalització de seguretat en punts estratègics (cobertura 112)

Objectiu 2.3.3

Garantir, en coordinació amb els ajuntaments, una correcta gestió de
la neteja i retirada de deixalles

Actuacions
1 Col·laborar amb els ajuntaments en la detecció i gestió dels abocaments incontrolats
2 Millorar el disseny i la funcionalitat dels punts de concentració de deixalles (tancaments de recintes
de contenidors, bosc d'en Vilaró, àrea d'esplai de les Oliveres)
3 Col·laborar amb els ajuntaments implicats en l'elaboració d'un pla de seguiment de focus d'aigües
residuals en el sector de Montcada
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Parc de la Serralada de Marina
Relació d'objectius i actuacions
3

Ús social i educació ambiental

3.1. Creació i manteniment d'equipaments
Objectiu 3.1.1

Desenvolupar el Pla d'itineraris en col·laboració amb els ajuntaments,
aplicant criteris de racionalització i coherència

Actuacions
1 Actualitzar i fer el seguiment del Pla d'itineraris a peu
2 Garantir el correcte manteniment i les condicions de seguretat dels itineraris
3 Avançar, en col·laboració amb els ajuntaments, en les propostes d'itineraris (vall de Pomar - Entre
Valls, vall de Montalegre)
4 Completar l'edició de fulletons dels itineraris del Parc (vall de Montalegre, font del Tort, font de
l'Alzina - puig Castellar)

Objectiu 3.1.2

Col·laborar en les iniciatives d'ordenació i millora de l'ús públic,
garantint l'adequació normativa i les millores ambientals i
d'accessibilitat dels equipaments existents

Actuacions
1 Col·laborar amb els ajuntaments en les propostes d'ordenació de l'ús públic en accessos al parc i
sectors de gran afluència (àrea d'esplai i mirador de Sant Roc, vall de Sant Jeroni)
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Parc de la Serralada de Marina
Relació d'objectius i actuacions
3

Ús social i educació ambiental

3.2. Activitats d'ús social, educació ambiental i publicacions
Objectiu 3.2.1

Dur a terme accions orientades a assolir els objectius de gestió de
l'ús públic del parc

Actuacions
1 Executar les actuacions proposades pel Pla d'ús públic, d'acord amb les disponibilitats
econòmiques
2 Elaborar una proposta de Programa d'educació ambiental del Parc
3 Dissenyar el programa de Passejades guiades amb la incorporació d'activitats pròpies dels
municipis

Objectiu 3.2.2

Desenvolupar, en col·laboració amb els ajuntaments, el programa
d'activitats dels equipaments del Parc

Actuacions
1 Optimitzar la dimensió dels calendaris i horaris d'acord amb les necessitats reals i la disponibilitat
pressupostària
2 Consolidar la participació de l'Escola de Natura Angeleta Ferrer en el programa del Dia Europeu
dels Parcs
3 Col·laborar en la creació d'un papallonari a Can Miravitges

Objectiu 3.2.3

Potenciar la difusió del Parc en fòrums i activitats públiques i donar a
conèixer activitats i notícies d'interès

Actuacions
1 Generar propostes que permetin incrementar el sentiment de vinculació de la població amb el Parc
(Festa al Bosc, Dia Internacional de les Muntanyes)
2 Establir mecanismes per garantir la divulgació de les activitats que es duen a terme al Parc
3 Participar en les reunions i grup de treball d'Europarc-Espanya (ESPARC)
4 Dissenyar, editar i difondre material divulgatiu i pedagògic sobre el patrimoni natural i cultural del
Parc i el seu entorn
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Parc de la Serralada de Marina
Relació d'objectius i actuacions
4

Activitats generals

4.1. Activitats de planificació, seguiment i avaluació
Objectiu 4.1.1

Elaborar els programes anuals d'actuacions i fer el seguiment
periòdic de l'estat d'execució

Actuacions
1 Preparar el programa anual d'actuacions en coordinació amb els ajuntaments
2 Realitzar el seguiment periòdic dels quadres d'indicadors per avaluar l'estat d'execució

Objectiu 4.1.2

Donar compte de la gestió a través dels canals més adients

Actuacions
1 Elaborar informes periòdics de gestió i difondre'ls
2 Elaborar la memòria anual d'activitats i fer-ne difusió

Objectiu 4.1.3

Analitzar l'impacte de la gestió mitjançant enquestes o altres sistemes

Actuacions
1 Desenvolupar mecanismes per a recollir informació sobre l'impacte de la gestió del Parc en la
població local, i la percepció que tenen del Parc els habitants, propietaris i altres agents implicats
2 Dissenyar una proposta per conèixer el nivell de satisfacció dels usuaris de la pàgina web del Parc

SIGEP

40

Parc de la Serralada de Marina
Relació d'objectius i actuacions
4

Activitats generals

4.2. Activitats generals i de suport
Objectiu 4.2.1

Treballar en la millora continuada de la gestió per assolir els objectius
normatius del Pla especial

Actuacions
1 Mantenir i millorar l'eficiència de les actuacions de control de la circulació motoritzada per
minimitzar-ne l'impacte
2 Continuar treballant en la detecció i seguiment d'incidències, actuant coordinadament amb
Ajuntaments i resta d'administracions implicades
3 Elaborar un pla de seguretat per a la prevenció i control de les situacions de risc i d'emergència al
Parc
4 Consolidar l'ús del sistema d'informació geogràfica de la Xarxa de Parcs Naturals en entorn web
(projecte SIGEP)

Objectiu 4.2.2

Garantir la transferència continuada de coneixements elaborats en les
comissions creades com a instruments de coordinació transversal
per a aconseguir un veritable treball en xarxa

Actuacions
1 Participar activament en la Comissió d'Ús Públic, en la Comissió de Tècnics del Territori i en el
Grup de Conservació

SIGEP

41

Parc de la Serralada Litoral
Relació d'objectius i actuacions
1

Conservació i tractament físic del territori

1.1. Activitats de conservació i restauració
Objectiu 1.1.1

Dur a terme els treballs de seguiment planificats i concloure la
redacció del Pla de conservació del patrimoni natural

Actuacions
1 Redactar el document
2 Executar actuacions de gestió previstes al Pla de conservació amb el personal del Parc
3 Encarregar i fer el seguiment dels estudis vinculats al Pla de conservació

Objectiu 1.1.2

Executar actuacions de millora d'hàbitats, recuperació d'espais oberts
mitjançant pasturatge i restauració del paisatge

Actuacions
1 Executar i completar les actuacions de millora d'hàbitats en el marc del conveni amb l'Obra Social
de la Caixa
2 Executar actuacions de control i eradicació de plantes invasores

Objectiu 1.1.3

Completar la redacció del catàleg de fonts i punts d'aigua del Parc,
contemplant la redacció de projectes de rehabilitació i divulgació del
seu interès

Actuacions
1 Encarregar la redacció del catàleg de fonts i basses del Parc (fase II: Vallès Oriental)
2 Elaborar una proposta d'actuació prioritzada de les fonts i basses de font del Ferro, font del Vern i
font de Ca l'Altafulla d'Argentona
3 Executar les actuacions prioritàries de millora de fonts i basses previstes en el catàleg

Objectiu 1.1.4

Promoure la conservació i difusió del patrimoni cultural

Actuacions
1 Executar les actuacions de senyalització i difusió de la ruta de patrimoni arqueològic del Parc
2 Executar la restauració dels accessos a la cova de la Granota, la cova de Can Nadal i la cova de
les Encantades
3 Participar en les iniciatives locals de restauració i difusió dels elements de patrimoni arqueològic del
Parc (restauració del castell de Sant Miquel a Montornès del Vallès, poblat ibèric de Castellruf a
Santa Maria de Martorelles i via de Parpers a Argentona)
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Objectiu 1.1.5

Desenvolupar estratègies i mesures destinades al control de les
poblacions de senglar, en col·laboració amb els caçadors, i incidir en
la reducció del furtivisme al Parc

Actuacions
1 Identificar zones d'especial conflictivitat i dissenyar mesures per reduir-la (xarxa viària, entorn
d'urbanitzacions,...)
2 Mantenir i millorar l'intercanvi d'informació amb les APC per evitar interferències entre la pràctica
cinegètica i altres activitats
3 Adoptar mesures orientades a la reducció del furtivisme en matèria cinegètica
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Parc de la Serralada Litoral
Relació d'objectius i actuacions
1

Conservació i tractament físic del territori

1.2. Activitats de prevenció i gestió del territori
Objectiu 1.2.1

Vetllar per la funcionalitat de les infraestructures de prevenció
d'incendis: xarxa viària, franges de protecció, torres de guaita i punts
d'aigua

Actuacions
1 Garantir el correcte funcionament de la xarxa viària de prevenció d'incendis, fer el seguiment de la
funcionalitat dels punts d'aigua i dur a terme el manteniment de les torres de guaita del Parc
2 Incorporar la funcionalitat com a punt de guaita dins del projecte de restauració del castell de Sant
Miquel

Objectiu 1.2.2

Desplegar el dispositiu de prevenció d'incendis en coordinació amb
els altre agents implicats i aplicar els protocols interns d'actuació en
situacions de risc

Actuacions
1 Participar en el disseny del desplegament del dispositiu de vigilància d'estiu de manera coordinada
amb altres administracions i agents implicats en la lluita contra els incendis forestals
2 Estendre les mesures bàsiques garantides a qualsevol moment de l'any en què es donin situacions
de risc Alfa 2 o 3 d'incendi
3 Ampliar i actualitzar la base de dades d'habitants i propietaris dins del Parc per a la prevenció
d'incendis
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Parc de la Serralada Litoral
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

2.1. Consells, comissions i convenis
Objectiu 2.1.1

Mantenir i millorar els mecanismes de comunicació amb els
ajuntaments i els agents socials i les entitats del territori

Actuacions
1 Impulsar la creació de comissions de treball dins l'Assemblea d'Entitats del parc com a òrgan de
participació
2 Afavorir la cooperació amb les entitats en el disseny i execució de projectes d'interès compartit i
promoure conjuntament accions de voluntariat
3 Participar en les reunions de gestió conjunta mitjançant acords de custòdia del territori (torrent del
Fonoll)
4 Establir un marc de col·laboració conjunta amb les ADF del territori
5 Establir un marc de col·laboració amb el Consorci de la DO Alella per a la promoció del producte
viticultor local
6 Establir fórmules de gestió conjuntament amb els ajuntaments implicats per fomentar l'impuls
d'espais de cultiu d'hort cooperatius com a projecte ecosocial
7 Realitzar el seguiment dels convenis vigents actualitzant els que siguin necessaris

Objectiu 2.1.2

Fomentar l'associacionisme forestal com a element clau de la gestió
forestal

Actuacions
1 Crear l'Associació de Propietaris Forestals del Parc en col·laboració amb l'Oficina Tècnica de
Prevenció Municipal d'Incendis Forestals (conveni i estatuts aprovats)
2 Redactar el Pla marc de gestió forestal en col·laboració amb l'Oficina Tècnica de Prevenció
Municipal d'Incendis Forestals
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Parc de la Serralada Litoral
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

2.2. Polítiques de foment agrícola, forestal, de serveis i cultural
Objectiu 2.2.1

Desenvolupar el Pla de foment de l'activitat econòmica del Parc

Actuacions
1 Prioritzar les actuacions del Pla de foment de l'activitat econòmica

Objectiu 2.2.2

Promoure l'ús de biomassa forestal de proximitat i fomentar
l'aprofitament sostenible dels boscos

Actuacions
1 Impulsar, a través d'una nova línia de subvencions, la instal·lació de calderes de biomassa
2 Contribuir, a escala de parc, a enfocar adequadament la gestió de l'oferta / demanda de biomassa

Objectiu 2.2.3

Impulsar la participació en el programa Parc a taula de productors,
elaboradors, serveis de restauració i allotjaments rurals

Actuacions
1 Incrementar la participació al programa Parc a taula en col·laboració amb ajuntaments
2 Organitzar mercats Parc a taula per a la promoció i dinamització d'empreses de serveis i productors
locals (valorar la participació a la mostra gastronòmica de Cabrils, la mostra Tast Tiana, la mostra
Tastets de Vallromanes i el Mercat de la cirera a Santa Maria de Martorelles)
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Parc de la Serralada Litoral
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

2.3. Infraestructures i serveis generals
Objectiu 2.3.1

Treballar coordinadament amb els ajuntaments en el manteniment i
millora de la xarxa viària

Actuacions
1 Finalitzar el Pla de manteniment dels trams estratègics de la xarxa viària, d'acord amb les
disponibilitats pressupostàries i en col·laboració amb el Consell Comarcal del Maresme (valorar
solucions per casos de tractament singular: camí de la Font de la Mercà a Can Girona de Santa
Maria de Martorelles, camí del pujador de la Font Picant de Cabrera a Cabrils, camí de Can Boquet
- La Roca del Toni i de Can Boquet - Sant Sebastià de Vilassar de Dalt)
2 Coordinar-se amb els ajuntaments i altres agents implicats per concretar i complementar les
actuacions a dur a terme

Objectiu 2.3.2

Garantir un bon nivell de qualitat en matèria de senyalització i
mobiliari exterior

Actuacions
1 Finalitzar el Pla de senyalització en col·laboració amb el Consell Comarcal del Maresme
2 Instal·lar senyalització de seguretat en punts estratègics (cobertura 112)
3 Iniciar un Pla de comunicació del parc, definint la tipologia i indrets d'ubicació de la senyalització
informativa de pertinença al Parc de la Serralada Litoral a l'entrada del casc urbà dels municipis i a
les vies d'accés principals al Parc

Objectiu 2.3.3

Garantir, en coordinació amb els ajuntaments, una correcta gestió de
la neteja i retirada de deixalles

Actuacions
1 Col·laborar amb els ajuntaments en la detecció i gestió dels abocaments incontrolats
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Parc de la Serralada Litoral
Relació d'objectius i actuacions
3

Ús social i educació ambiental

3.1. Creació i manteniment d'equipaments
Objectiu 3.1.1

Desenvolupar el Pla director d'itineraris, en col·laboració amb els
ajuntaments, aplicant criteris de racionalització i coherència

Actuacions
1 Consolidar i completar la xarxa d'itineraris senyalitzats a peu, contribuint a posar en valor els
elements naturals i culturals de l'entorn impulsant itineraris d'inici al centre dels nuclis de població
del parc
2 Avançar, en col·laboració amb els ajuntaments i els altres agents en la implantació de nous
itineraris (itinerari de les fonts del Torrent del Fonoll d'Alella, itinerari de les fonts de Martorelles,
itinerari d'equitació de Vallromanes)
3 Garantir el manteniment d'itineraris del Pla director d'itineraris del parc i completar l'homologació
d'aquells en què manqui, d'acord amb els criteris de la FEEC
4 Avaluar el desenvolupament d'una aplicació digital per a mòbils per a complementar la informació
durant la realització d'itineraris del Parc

Objectiu 3.1.2

Desenvolupar el Pla de camins i senders del parc

Actuacions
1 Finalitzar el Pla de camins i senders del Parc en col·laboració amb el Consell Comarcal del
Maresme (inventari i cartografiat i pla d'ordenació dels seus usos)

Objectiu 3.1.3

Col·laborar en la creació o renovació d'equipaments i serveis d'ús
públic

Actuacions
1 Executar l'actuació a les àrees d'aparcament de la Roca d'en Toni, coll de Clau, cruïlla central
elèctrica, mútua metal·lúrgica i font Picant de Cabrera de Mar en col·laboració amb el Consell
Comarcal del Maresme
2 Executar les actuacions als miradors de Turó d'en Cases, turó de Lledó, turó de Can Planas i turó
dels Oriols en col·laboració amb el Consell Comarcal del Maresme
3 Impulsar el canvi de localització de seu del Consorci a Can Magarola a Alella
4 Realitzar reunions de valoració de la proposta de col·laboració amb l'ajuntament de Vilassar de Dalt
per a la ubicació del Centre de Documentació del Parc a l'equipament de Can Manyé
5 Definir la proposta de col·laboració amb l'ajuntament de Vilanova del Vallès per a la gestió de
l'equipament de Can Rabassa
6 Consolidar la proposta de col·laboració amb l'ajuntament de Barcelona per l'impuls del Punt
d'Informació de Can Girona
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Parc de la Serralada Litoral
Relació d'objectius i actuacions
3

Ús social i educació ambiental

3.2. Activitats d'ús social, educació ambiental i publicacions
Objectiu 3.2.1

Dur a terme accions orientades a assolir els objectius de gestió de
l'ús públic del Parc

Actuacions
1 Definir la proposta d'actuacions prioritàries realitzables previstes al Pla d'ús públic en coordinació
amb les propostes d'ajuntaments
2 Disposar de dades de freqüentació del parc (protocol de comptatge de visitants)
3 Promoure la implantació de bones pràctiques en el disseny i el desenvolupament d'activitats
col·lectives organitzades (marxes, curses, aplecs,...) i d'escalada
4 Dissenyar una proposta d'estratègies de comunicació i divulgació del Parc (mitjans de
comunicació, audiovisual, publicacions)
5 Elaborar una proposta de Programa d'educació ambiental del Parc

Objectiu 3.2.2

Desenvolupar el procés de participació del Pla d'ús públic

Actuacions
1 Dissenyar un procés de participació del Pla d'ús públic en el marc de l'Assemblea d'Entitats del
Parc per consensuar la xarxa ciclable del Parc

Objectiu 3.2.3

Consolidar el programa d'activitats dels equipaments del Parc

Actuacions
1 Renovar i innovar en el programa d'activitats dels equipaments del Parc
2 Renovar el Concurs fotogràfic del Parc
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Parc de la Serralada Litoral
Relació d'objectius i actuacions
4

Activitats generals

4.1. Activitats de planificació, seguiment i avaluació
Objectiu 4.1.1

Desenvolupar el procés de revisió del Pla especial de l'EIN en
col·laboració amb els ens consorciats i amb la participació dels
agents territorials

Actuacions
1 Participar en les reunions de revisió del Pla especial (definició de la zonificació normativa i
instruments de gestió dels sectors de nova incorporació en col·laboració amb els ajuntaments)
2 Analitzar i actualitzar els estatuts del Consorci

Objectiu 4.1.2

Definir mecanismes de col·laboració externa del Consorci

Actuacions
1 Realitzar propostes de fórmules de col·laboració amb administracions per a la gestió del Consorci
(acords de col·laboració administracions i altres agents)
2 Realitzar propostes de fórmules de col·laboració amb entitats i empreses externes per a la
contribució al finançament del programa de gestió del Consorci

Objectiu 4.1.3

Elaborar els programes anuals d'actuacions i fer el seguiment
periòdic de l'estat d'execució

Actuacions
1 Preparar el Programa anual d'actuacions en coordinació amb els ajuntaments
2 Realitzar les reunions de seguiment periòdic dels quadres d'indicadors per avaluar l'estat
d'execució

Objectiu 4.1.4

Donar compte de la gestió a través dels canals més adients

Actuacions
1 Elaborar informes periòdics de gestió
2 Elaborar la memòria anual d'activitats
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Objectiu 4.1.5

Analitzar l'impacte de la gestió mitjançant enquestes o altres sistemes

Actuacions
1 Desenvolupar mecanismes per conèixer l'impacte de la gestió en la població local i la percepció que
tenen del Parc els habitants, els propietaris i altres agents implicats
2 Dissenyar una proposta per conèixer el nivell de satisfacció dels usuaris de la pàgina web del Parc
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Parc de la Serralada Litoral
Relació d'objectius i actuacions
4

Activitats generals

4.2. Activitats generals i de suport
Objectiu 4.2.1

Treballar en la millora continuada de la gestió per assolir els objectius
normatius del Pla especial

Actuacions
1 Mantenir i millorar l'eficiència de les actuacions de control de la circulació motoritzada per
minimitzar-ne l'impacte
2 Continuar treballant en la detecció i seguiment d'incidències, actuant coordinadament amb
ajuntaments i resta d'administracions implicades
3 Elaborar un Pla de seguretat per a la prevenció i control de les situacions de risc i d'emergència al
Parc
4 Consolidar l'ús del sistema d'informació geogràfica de la Xarxa de Parcs Naturals en entorn web
(projecte SIGEP)

Objectiu 4.2.2

Garantir la transferència continuada de coneixements elaborats en les
comissions creades com a instruments de coordinació transversal
per a aconseguir un veritable treball en xarxa

Actuacions
1 Participar activament en la Comissió d'Ús Públic i en la Comissió de Tècnics del Territori
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Parc del Montnegre i el Corredor
Relació d'objectius i actuacions
1

Conservació i tractament físic del territori

1.1. Activitats de conservació i restauració
Objectiu 1.1.1

Dur a terme els treballs de seguiment planificats i concloure la
redacció del Pla de conservació del patrimoni natural

Actuacions
1 Redactar el Pla de conservació del patrimoni natural
2 Encarregar els estudis necessaris a especialistes externs
3 Dur a terme els treballs relacionats amb el Pla de seguiment amb personal de parc

Objectiu 1.1.2

Fer actuacions de millora d'hàbitats i recuperació d'espais oberts i
protecció d'elements d'interès, i anar completant els plans iniciats
(conveni Obra Social de la Caixa)

Actuacions
1 Executar i completar les actuacions de millora d'hàbitats en el marc del conveni amb l'Obra Social
de la Caixa
2 Desenvolupar estratègies per facilitar el manteniment viable i permanent dels espais oberts
recuperats i col·laborar amb agricultors i ramaders en la creació d'infraestructures de suport (com
ara abeuradors, infraestructures hidràuliques o tancats)
3 Executar intervencions puntuals de millora o seguiment d'elements prioritaris o singulars (alzina de
Can Colomeró a Vallgorguina, basses per a amfibis a Mataró, poblacions d'estepa d'arenal a
Palafolls,...) en col·laboració amb els ajuntaments

Objectiu 1.1.3

Desenvolupar estratègies i mesures destinades al control de les
poblacions de senglar, en col·laboració amb els caçadors

Actuacions
1 Adoptar mesures per evitar els danys causats a les explotacions agràries per senglars i altres
espècies cinegètiques i fer-ne el seguiment
2 Identificar zones d'especial conflictivitat i dissenyar mesures per reduir-la (xarxa viària, entorn
d'urbanitzacions,...)
3 Mantenir i millorar l'intercanvi d'informació amb les APC per evitar interferències entre la pràctica
cinegètica i altres activitats
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Objectiu 1.1.4

Promoure la conservació i difusió del patrimoni cultural

Actuacions
1 Donar suport als municipis en la rehabilitació i posada en valor d'elements del patrimoni
arquitectònic (monestir de Roca Rossa, església de Sant Andreu de Ramió, ermita de Sant Andreu
de l'Arboceda,...)
2 Preparar, en col·laboració amb els ajuntaments, una proposta d'actuacions orientada a la protecció i
millora del patrimoni arqueològic (dòlmens de Pedra Arca i el Trull, menhir de Can Freginals,...)
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Parc del Montnegre i el Corredor
Relació d'objectius i actuacions
1

Conservació i tractament físic del territori

1.2. Activitats de prevenció i gestió del territori
Objectiu 1.2.1

Vetllar per la funcionalitat de les infraestructures de prevenció
d'incendis: xarxa viària, franges de protecció, torres de guaita, punts
d'aigua i heliport d'estiu de can Bosc

Actuacions
1 Garantir el correcte funcionament de la xarxa viària de prevenció d'incendis, fer el seguiment de la
funcionalitat dels punts d'aigua aptes per a helicòpters i dur a terme el manteniment de les torres de
guaita del parc
2 Vetllar pel manteniment de la franja carenera i fomentar l'ús dels ramats per a aquesta tasca
3 Executar treballs de millora de les condicions de servei de l'helisuperfície de can Bosc

Objectiu 1.2.2

Desplegar el dispositiu de prevenció d'incendis en coordinació amb
els altre agents implicats i aplicar els protocols interns d'actuació en
situacions de risc

Actuacions
1 Participar en el disseny del desplegament del dispositiu de vigilància d'estiu de manera coordinada
amb altres administracions i agents implicats en la lluita contra els incendis forestals
2 Aplicar els protocols d'actuació quan es donin situacions de risc alt o molt alt d'incendi

Objectiu 1.2.3

Executar les actuacions de gestió forestal planificada de les finques
públiques aplicant criteris de sostenibilitat ecològica i viabilitat
econòmica

Actuacions
1 Executar les actuacions planificades en els plans tècnics de gestió i millora forestal de les finques
pròpies
2 Oferir assessorament tècnic als ajuntaments en la gestió forestal de les finques públiques (propietat
dels ajuntaments)
3 Incorporar, en la gestió forestal habitual, tècniques de maneig de les formacions forestals
orientades a la preservació de determinats boscos madurs i a la conservació d'espècies i hàbitats
d'alt interès
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Parc del Montnegre i el Corredor
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

2.1. Consells, comissions i convenis
Objectiu 2.1.1

Mantenir i millorar els mecanismes i els vincles de participació i de
comunicació amb els ajuntaments, els agents socials i les entitats del
territori

Actuacions
1 Reforçar el paper de Comissió Consultiva com a òrgan de participació de les entitats i els agents
territorials
2 Organitzar activitats de participació amb les entitats, creant grups de treballs temàtics sobre
aspectes concrets de la gestió (com ara definició d'un manual de bones pràctiques en les activitats
excursionistes organitzades)
3 Millorar el nivell de comunicació permanent amb els ajuntaments i mantenir les rondes de reunions
destinades a preparar els programes anuals d'activitats

Objectiu 2.1.2

Cooperar amb els ajuntaments del parc i les entitats del territori en
projectes comuns potenciant fórmules de gestió conjunta

Actuacions
1 Realitzar el seguiment dels convenis vigents actualitzant els que sigui necessari
2 Seguir impulsant la gestió forestal associada
3 Afavorir la cooperació amb les entitats en el disseny i execució de projectes d'interès compartit i
promoure conjuntament accions de voluntariat
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Parc del Montnegre i el Corredor
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

2.2. Polítiques de foment agrícola, forestal, de serveis i cultural
Objectiu 2.2.1

Impulsar accions estratègiques de foment del desenvolupament
socioeconòmic

Actuacions
1 Tenir presència i col·laborar en fires i mercats locals
2 Donar suport al desenvolupament de l'activitat agrícola i ramadera
3 Mantenir les línies de suport a particulars i empreses, adaptant-les per aconseguir millorar el seu
efecte en el territori i en les condicions de vida de la població local, tot incorporant criteris prioritaris
de sostenibilitat ambiental

Objectiu 2.2.2

Promoure l'ús de biomassa forestal de proximitat i fomentar
l'aprofitament sostenible dels boscos

Actuacions
1 Impulsar, a través d'una nova línia de subvencions, la instal·lació de calderes de biomassa
2 Contribuir, a escala de Parc, a enfocar adequadament la gestió de l'oferta - demanda de biomassa
3 Participar en projectes orientats a la producció de fusta de qualitat i a optimitzar l'aprofitament del
suro

Objectiu 2.2.3

Impulsar la participació en el programa Parc a taula de productors,
elaboradors, serveis de restauració i allotjaments rurals

Actuacions
1 Promoure la incorporació, en col·laboració amb ajuntaments, de nous establiments i productors en
el programa Parc a taula
2 Fer el seguiment de la implantació del programa Parc a taula
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Parc del Montnegre i el Corredor
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

2.3. Infraestructures i serveis generals
Objectiu 2.3.1

Treballar coordinadament amb els ajuntaments en el manteniment i
millora de la xarxa viària

Actuacions
1 Planificar i executar el Pla anual de manteniment de la xarxa viària i realitzar intervencions de
millora en punts problemàtics
2 Coordinar-se amb els ajuntaments i altres agents implicats per concretar i complementar les
actuacions a dur a terme
3 Executar el projecte FEDER
4 Adequar àrees d'aparcament als accessos principals del parc (pont de Can Pradell i coll de Can
Bordoi)

Objectiu 2.3.2

Millorar la senyalització del Parc i els seus accessos

Actuacions
1 Vetllar per l'adequada senyalització dels accessos al Parc des de la xarxa de carreteres (al
Montnegre des de Sant Celoni i al Corredor des de Llinars)
2 Instal·lar senyalització de seguretat en punts estratègics (cobertura 112)
3 Fer més eficients els mecanismes de millora, manteniment i reposició de la senyalització
4 Instal·lar mapes murals del parc (estacions de Llinars del Vallès i Sant Celoni) i plafons
explicatius/divulgatius per donar a conèixer elements rellevants del patrimoni cultural (dolmen de
Pedra Arca, monestir de Roca Rossa, església de Ramió, ermites de Mata i molí fariner de Can
Terrades)

Objectiu 2.3.3

Garantir, en coordinació amb els ajuntaments, una correcta gestió de
la neteja i de la retirada de deixalles

Actuacions
1 Col·laborar amb els ajuntaments en la detecció i gestió dels abocaments incontrolats
2 Adequar les instal·lacions de recollida selectiva d'Olzinelles, can Bordoi i can Pradell per reduir-ne
l'impacte visual
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Parc del Montnegre i el Corredor
Relació d'objectius i actuacions
3

Ús social i educació ambiental

3.1. Creació i manteniment d'equipaments
Objectiu 3.1.1

Desenvolupar el Pla director d'itineraris, en col·laboració amb els
ajuntaments, aplicant criteris de racionalització i coherència

Actuacions
1 Establir mecanismes de coordinació amb altres administracions i entitats implicades en la
implantació d'itineraris per garantir el seu correcte manteniment i les condicions de seguretat dels
usuaris
2 Aplicar criteris de racionalització en la implantació de nous itineraris (Canyamars - Corredor, Vilalba
Sasserra - Corredor, Vallgorguina - la Casanova), afavorint la reducció de senyals i evitant la
saturació de recorreguts
3 Avançar, en col·laboració amb els ajuntaments i els altres agents en l'edició de fulletons
(Canyamars - Corredor, Sant Iscle - Pla de Forcs, Mata, Vilalba Sasserra - Corredor)
4 Completar la senyalització dels GR dins de parc i garantir-ne el correcte manteniment
5 Posar en funcionament l'itinerari amb elements adaptats a persones amb deficiències visuals ("Les
alzines de Can Portell")

Objectiu 3.1.2

Col·laborar en la millora o renovació d'equipaments i serveis d'ús
públic

Actuacions
1 Col·laborar amb els ajuntaments en la millora o creació d'accessos al Parc (riera de Sobirans, riera
de Pineda, riera de Vallgorguina i riera de Vallalta) i en el disseny de propostes per a la integració
de serveis d'informació en equipaments municipals (Tordera, Palafolls)
2 Introduir millores en equipaments existents i donar suport als ajuntaments en el desenvolupament
de nous projectes municipals (com els futurs equipaments del Casal de Vallgorguina o el Parc
Forestal de Mataró)
3 Revisar els contractes dels equipaments i serveis gestionats de forma indirecta (concessions
administratives i contractes de serveis) per afavorir la seva competitivitat i millorar el seu nivell
d'autofinançament, garantint la qualitat de l'oferta
4 Iniciar el procés d'adequació a la normativa vigent de l'àrea d'esplai del Corredor
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Objectiu 3.1.3

Avançar en el projecte de rehabilitació de can Bosc com a
equipament central del parc al Corredor

Actuacions
1 Participar en la redacció d'una nova fase del projecte, incorporant criteris de sostenibilitat en l'ús
dels recursos i millora de l'eficiència energètica amb l'ús de biomassa
2 Consensuar la proposta de Pla director d'usos de can Bosc amb criteris de viabilitat econòmica i
rendibilitat social
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Parc del Montnegre i el Corredor
Relació d'objectius i actuacions
3

Ús social i educació ambiental

3.2. Activitats d'ús social, educació ambiental i publicacions
Objectiu 3.2.1

Dur a terme accions orientades a assolir els objectius de gestió de
l'ús públic del parc

Actuacions
1 Executar les actuacions proposades pel Pla d'ús públic, d'acord amb les disponibilitats
econòmiques
2 Impulsar el desenvolupament del Programa d'educació ambiental del parc
3 Promoure la implantació de bones pràctiques en el disseny i el desenvolupament d'activitats
col·lectives organitzades (marxes, pedalejades, curses, aplecs,...)

Objectiu 3.2.2

Dinamitzar els equipaments d'ús públic i millorar la qualitat de l'oferta
de serveis d'informació i educació ambiental

Actuacions
1 Millorar la funcionalitat dels equipaments en règim de gestió compartida reforçant el treball en xarxa
2 Seguir treballant per millorar la qualitat dels serveis d'informació i redefinir l'oferta de serveis al
sector de la Vallalta

Objectiu 3.2.3

Potenciar la difusió dels valors del parc i donar a conèixer activitats i
notícies d'interès

Actuacions
1 Dissenyar, editar i difondre material divulgatiu i pedagògic sobre el patrimoni natural i cultural del
Montnegre i el Corredor
2 Establir mecanismes per garantir la divulgació de les activitats que es duen a terme al Parc i als
municipis
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Parc del Montnegre i el Corredor
Relació d'objectius i actuacions
4

Activitats generals

4.1. Activitats de planificació, seguiment i avaluació
Objectiu 4.1.1

Elaborar els programes anuals d'actuacions i fer el seguiment
periòdic de l'estat d'execució

Actuacions
1 Preparar el programa anual d'actuacions en coordinació amb els ajuntaments
2 Realitzar el seguiment periòdic dels quadres d'indicadors per avaluar l'estat d'execució

Objectiu 4.1.2

Donar compte de la gestió a través dels canals més adients

Actuacions
1 Elaborar informes periòdics de gestió i difondre'ls
2 Elaborar la memòria anual d'activitats i fer-ne difusió

Objectiu 4.1.3

Analitzar l'impacte de la gestió mitjançant enquestes o altres sistemes

Actuacions
1 Desenvolupar mecanismes per conèixer l'impacte de la gestió en la població local i la percepció que
tenen del parc els habitants, els propietaris i altres agents implicats
2 Dissenyar una proposta per conèixer el nivell de satisfacció dels usuaris de la pàgina web del Parc

Objectiu 4.1.4

Col·laborar, de la mà dels ajuntaments, amb la Generalitat de
Catalunya per tal d'establir la forma més adient de donar continuïtat al
procés de revisió del Pla especial

Actuacions
1 Consensuar una proposta de treball amb la Generalitat
2 Participar activament, fent costat als ajuntaments, en l'elaboració de la nova normativa, la
delimitació dels àmbits normatius i la definició dels nous instruments de gestió
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Parc del Montnegre i el Corredor
Relació d'objectius i actuacions
4

Activitats generals

4.2. Activitats generals i de suport
Objectiu 4.2.1

Treballar en la millora continuada de la gestió per assolir els objectius
normatius del Pla especial

Actuacions
1 Mantenir i millorar l'eficiència de les actuacions de control de la circulació motoritzada per
minimitzar-ne l'impacte
2 Continuar treballant en la detecció i seguiment d'incidències, actuant coordinadament amb els
ajuntaments i resta d'administracions implicades
3 Elaborar un pla de seguretat per a la prevenció i control de les situacions de risc i d'emergència al
Parc
4 Consolidar l'ús del sistema d'informació geogràfica de la Xarxa de Parcs Naturals en entorn web
(projecte SIGEP)

Objectiu 4.2.2

Garantir la transferència continuada d'informació amb els altres
espais de la Xarxa de Parcs Naturals i potenciar l'eficàcia de les
comissions creades com a instruments de coordinació transversal

Actuacions
1 Participar activament en la Comissió d'Ús Públic, en la Comissió de Tècnics del Territori i en les
reunions del Grup de Conservació

Objectiu 4.2.3

Commemorar el 25è aniversari de la creació del Parc del Montnegre i
el Corredor

Actuacions
1 Organitzar i dur a terme els actes de commemoració
2 Fer difusió de l'esdeveniment a través de tots els mitjans a l'abast
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Parc del Garraf
Relació d'objectius i actuacions
1

Conservació i tractament físic del territori

1.1. Activitats de conservació i restauració
Objectiu 1.1.1

Avançar en la formulació del Pla de conservació

Actuacions
1 Preparació d'un primer esborrany del Pla de conservació
2 Analitzar els resultats dels estudis realitzats en l'àmbit del parc i esmenar les mancances
detectades
3 Definir les actuacions de gestió relacionades amb la conservació de punts d'aigua
4 Definir un mapa de les zones sensibles de conservació per poder lligar-ho amb els temes d'ús
públic del Parc

Objectiu 1.1.2

Execució d'actuacions de millora d'hàbitats i de conservació de flora i
fauna i de restauració del paisatge

Actuacions
1 Coordinació dels treballs de creació de nous punts d'aigua, reintroducció d'espècies cinegètiques
2 Difondre i actualitzar els estudis realitzats pel Parc, als centres de documentació
3 Seguiment de les actuacions realitzades per la conservació de flora i fauna

Objectiu 1.1.3

Promoure la conservació i difusió del patrimoni cultural

Actuacions
1 Realització del conveni d'escalada. Col·laboració amb el disseny del texte dels cartells
2 Col·laborar amb els dissenys de plafons explicatius del castell Vell d'Olivella
3 Donar suport als municipis en l'obtenció i posada en valor d'elements patrimonials (església i castell
Vell d'Olivella)
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Objectiu 1.1.4

Desenvolupar estratègies i mesures destinades al control de les
poblacions de senglar, en col·laboració amb els caçadors

Actuacions
1 Adoptar mesures per evitar els danys causats a les explotacions agràries per senglars i altres
espècies cinegètiques i fer-ne el seguiment
2 Identificar zones d'especial conflictivitat i dissenyar mesures per reduir-la (xarxa viària, entorn
d'urbanitzacions,...)
3 Mantenir i millorar l'intercanvi d'informació amb les APC per evitar interferències entre la pràctica
cinegètica i altres activitats
4 Contrastar estratègies amb els gestors i caçadors del Parc de Porto Conte

Objectiu 1.1.5

Fomentar la participació dels guardes del Parc en activitats de
conservació

Actuacions
1 Coordinar les feines de seguiment de diferents aspectes relatius al Programa de seguiment de
paràmetres biològics

Objectiu 1.1.6

Coordinació d'algunes activitats de la colla de manteniment del Parc,
relacionades amb la retirada d'espècies exòtiques

Actuacions
1 Marcar prioritats i establir feines de manteniment encaminades a la conservació i a l'eliminació
d'espècies al·lòctones

Objectiu 1.1.7

Coordinació dels encàrrecs d'estudis per al Pla de seguiment de
paràmetres ecològics

Actuacions
1 Seguiment del procés de contractació dels encàrrecs d'estudis, coordinació i recepció de els
memòries corresponents
2 Realitzar la contractació i el seguiment dels diferents contractes d'estudis, realitzats amb tercers

Objectiu 1.1.8

Intervenció en la realització d'un projecte de futur per la gestió de
l'àliga cuabarrada

Actuacions
1 Col·laboració en la realització del projecte de futur per les àligues cuabarrades i el seu hàbitat.
Enquadrar aquesta espècie dins el Pla de conservació
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Parc del Garraf
Relació d'objectius i actuacions
1

Conservació i tractament físic del territori

1.2. Activitats de prevenció i gestió del territori
Objectiu 1.2.1

Vetllar per la funcionalitat de les infraestructures de prevenció
d'incendis: xarxa viària, franges de protecció, torres de guaita, punts
d'aigua

Actuacions
1 Garantir el correcte funcionament de la xarxa viària de prevenció d'incendis i el manteniment de les
pistes d'accés a les torres de guaita
2 Vetllar pel manteniment de la secció de servei de l'eix viari central del Parc, Ratpenat-Olivella i
Sitges-Begues
3 Fer el seguiment de la funcionalitat dels punts d'aigua aptes per a helicòpters
4 Dur a terme el manteniment i la posada a punt de les torres de guaita del Parc

Objectiu 1.2.2

Desplegar el dispositiu de prevenció d'incendis en coordinació amb
els altres agents implicats i aplicar els protocols interns d'actuació en
situacions de risc

Actuacions
1 Participar en el disseny del desplegament del dispositiu de vigilància d'estiu de manera coordinada
amb altres administracions i agents implicats en la lluita contra els incendis forestals
2 Aplicar els protocols d'actuació quan es donin situacions de risc alt o molt alt d'incendi

Objectiu 1.2.3

Executar les actuacions de gestió forestal planificada de les finques
públiques aplicant criteris de sostenibilitat ecològica i viabilitat
econòmica

Actuacions
1 Executar les actuacions planificades en els plans tècnics de gestió i millora forestal de les finques
pròpies
2 Oferir assessorament tècnic als ajuntaments en la gestió forestal de les finques públiques (propietat
dels ajuntaments)
3 Potenciar la relació amb els ajuntaments i l'empresa NODE interessats en l'aprofitament de la
biomassa i les tòfones
4 Impulsar l'aprofitament de pastures per ramats oví-cabrum pel manteniment de les gestions
forestals de les finques pròpies
5 Executar el Pla d'actuació per a la millora de la connectivitat i la preservació de la biodiversitat, al
Parc del Garraf finançat pel conveni de col·laboració de la Caixa
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Parc del Garraf
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

2.1. Consells, comissions i convenis
Objectiu 2.1.1

Mantenir i millorar els mecanismes de comunicació amb els
ajuntaments i els agents socials i les entitats del territori

Actuacions
1 Reforçar el paper de Comissió Consultiva com a òrgan de participació de les entitats i els agents
territorials
2 Organitzar activitats de participació amb les entitats, creant grups de treballs temàtics sobre
aspectes concrets de la gestió (com ara definició d'un manual de bones pràctiques en les activitats
excursionistes organitzades)
3 Promoure la promoció conjunta de les activitats i serveis que es fan al Parc amb els ajuntaments i
equipaments del Parc, a través de les agendes i revistes municipals
4 Promoure sessions de treball amb els tècnics dels ajuntaments per tal de donar a conèixer les
activitats que es realitzen al Parc
5 Millorar el nivell de comunicació permanent amb els ajuntaments i mantenir les rondes de reunions
destinades a preparar els programes anuals d'activitats

Objectiu 2.1.2

Cooperar amb els ajuntaments del Parc i entitats del territori
mitjançant fórmules de gestió conjunta

Actuacions
1 Realitzar el seguiment dels convenis vigents actualitzant els que sigui necessari
2 Afavorir la cooperació amb les entitats en el disseny i execució de projectes d'interès compartit i
promoure conjuntament accions de voluntariat
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Parc del Garraf
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

2.2. Polítiques de foment agrícola, forestal, de serveis i cultural
Objectiu 2.2.1

Impulsar accions estratègiques de foment del desenvolupament

Actuacions
1 Tenir presència i col·laborar en fires i mercats locals
2 Donar suport al desenvolupament de l'activitat agrícola i ramadera. Executar projecte de la
Fundació Miquel Agustí a Can Grau
3 Mantenir les línies de suport a particulars i empreses, adaptant-les per aconseguir millorar el seu
efecte en el territori i en les condicions de vida de la població local, tot incorporant criteris prioritaris
de sostenibilitat ambiental

Objectiu 2.2.2

Promoure l'ús de biomassa forestal de proximitat i fomentar
l'aprofitament sostenible dels boscos

Actuacions
1 Impulsar, a través d'una nova línia de subvencions, la instal·lació de calderes de biomassa
2 Contribuir, a escala de Parc, a enfocar adequadament la gestió de l'oferta-demanda de biomassa
3 Executar el Pla d'actuació per a la potenciació de l'ús de la biomassa, al Parc del Garraf finançat pel
conveni amb La Caixa

Objectiu 2.2.3

Impulsar la participació el programa Parc a taula de productors,
elaboradors, serveis de restauració i allotjaments rurals

Actuacions
1 Promoure la incorporació, en col·laboració amb ajuntaments, de nous establiments i productors en
el programa Parc a taula
2 Realitzar amb els participants del Parc a taula sessions de coordinació i formació
3 Foment, promoció, difusió i avaluació de les rutes enogastronòmiques entorn el programa Parc a
taula
4 Col·laboració entre els participants del Parc a taula i els equipaments del Parc
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Objectiu 2.2.4

Impulsar el disseny de programes estables de divulgació de la gestió
del Parc

Actuacions
1 Definir el disseny de programes estables de divulgació de la gestió del parc a través dels mitjans
locals de comunicació
2 Coordinació entre les diferents administracions per la difusió conjunta d'activitats i serveis
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Parc del Garraf
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

2.3. Infraestructures i serveis generals
Objectiu 2.3.1

Treballar coordinadament amb els ajuntaments en el manteniment i
millora de la xarxa viària

Actuacions
1 Planificar i executar el Pla anual de manteniment de la xarxa viària i realitzar intervencions de
millora en punts problemàtics
2 Coordinar-se amb els ajuntaments i altres agents implicats per concretar i complementar les
actuacions a dur a terme
3 Executar el projecte FEDER amb l'arranjament de la pista de l'Esquerrà
4 Encarregar la redacció del Projecte integral de millora de la viabilitat i seguretat de l'eix viari
Ratpenat-Olivella
5 Repàs de la pista Ratpenat-Olivella
6 Millorar el ferm de la pista de Begues a la Plana Novella incidint especialment en les zones de més
pendent

Objectiu 2.3.2

Millorar la senyalització del parc i els seus accessos

Actuacions
1 Vetllar per l'adequada senyalització dels accessos al Parc des de la xarxa de carreteres
2 Instal·lar senyalització de seguretat en punts estratègics (cobertura 112)
3 Fer més eficients els mecanismes de millora, manteniment i reposició de la senyalització
4 Instal·lar mapes murals del Parc
5 Col·laborar amb l'ajuntament d'Olesa per regular l'accés a la pista de l'Esquerrà a l'època de
recollida de bolets

Objectiu 2.3.3

Garantir en coordinació amb els ajuntaments, una correcta gestió de
la neteja i de la retirada de deixalles

Actuacions
1 Col·laborar amb els ajuntaments en la detecció i gestió de la retirada dels abocaments incontrolats
2 Col·locar nous contenidors a Jafre
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Objectiu 2.3.4

Garantir un gran nivell de qualitat en matèria de senyalització i
mobiliari exterior del Parc

Actuacions
1 Repàs de localització de senyalització antiga pròpia i d'altres administracions i substituir-ho
2 Definir propostes per millorar la senyalització informativa (panoràmic, mural del parc,...)
3 Millorar la senyalització d'accés i informació de Vallgrassa i la Pleta
4 Millorar en la senyalització exterior de Cal Ganxo i Sant Pere de Ribes
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Parc del Garraf
Relació d'objectius i actuacions
3

Ús social i educació ambiental

3.1. Creació i manteniment d'equipaments
Objectiu 3.1.1

Desenvolupar el Pla director d'itineraris, en col·laboració amb els
ajuntaments, aplicant criteris de racionalització i coherència

Actuacions
1 Establir mecanismes de coordinació amb altres administracions i entitats implicades en la
implantació d'itineraris per garantir el seu correcte manteniment i les condicions de seguretat dels
usuaris
2 Aplicar criteris de racionalització en la implantació de nous itineraris
3 Avançar en col·laboració amb els ajuntaments i els altres agents en l'edició de fulletons
4 Prioritzar les actuacions de millora dels equipaments existents per tal d'iniciar els tràmits necessaris
i els treballs preparatoris per a l'adequació a normativa i/o legalització
5 Dissenyar les millores necessàries per reactivar el Centre d'Espeleologia d'Olesa de Bonesvalls
6 Garantir una imatge uniforme i adequada del Parc en els punts d'informació municipals
7 Seguiment i homogeneització de la presa de dades dels equipaments d'informació a través d'un
aplicatiu on line

Objectiu 3.1.2

Col·laborar en la millora o renovació d'equipaments i serveis d'ús
públic

Actuacions
1 Col·laborar amb els ajuntaments en la millora o creació d'accessos al Parc i en el disseny de
propostes per a la integració de serveis d'informació en equipaments municipals
2 Revisar els contractes dels equipaments i serveis gestionats de forma indirecta (concessions
administratives i contractes de serveis) per afavorir la seva competitivitat i millorar el seu nivell
d'autofinançament, garantint la qualitat de l'oferta
3 Legalització dels abocaments d'aigua dels equipaments amb depuració d'aigües tipus llacunatge
4 Actuacions de millorar per reduir els riscos en els llocs de treball de tectats per l'Oficina de Riscos
Laborals
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Objectiu 3.1.3

Desenvolupar la xarxa bàsica d'itineraris

Actuacions
1 Homologació del GR Ruta dels Castells per part de la FEEC. Presentació de la documentació
necessària i posterior senyalització
2 Preparar el material necessari per la homologació dels itineraris SL-C 99 de Cal Ganxo a la Morella
i SL-C 100 Castellvell d'Olivella
3 Establir, mantenir i millorar els mecanismes de coordinació amb consells comarcals, altres
administracions i entitats que promouen la creació d'itineraris a peu i en BTT al Parc i al seu entorn
4 Manteniment, promoció i difusió dels itineraris existents, sobretot a la web de la Diputació de
Barcelona
5 Preparar el material per editar els tríptics de nous itineraris
6 Redacció del projecte de millora d'accesibilitat de Brugués a Eramprunyà

Objectiu 3.1.4

Millorar el coneixement del nombre d'usuaris i indrets més hàbitats al
Parc

Actuacions
1 Avaluació de les dades extretes del programa de gestió de visitants, de les passejades guiades i
avaluar l'impacte sobre l'ús públic
2 Definir un protocol per mesurar la freqüentació del Parc
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Parc del Garraf
Relació d'objectius i actuacions
3

Ús social i educació ambiental

3.2. Activitats d'ús social, educació ambiental i publicacions
Objectiu 3.2.1

Dur a terme accions orientades a assolir els objectius de gestió de
l'ús públic del parc

Actuacions
1 Executar les actuacions proposades pel Pla d'ús públic, d'acord amb les disponibilitats
econòmiques
2 Impulsar el desenvolupament del Programa d'educació ambiental del parc
3 Promoure la implantació de bones pràctiques en el disseny i el desenvolupament d'activitats
col·lectives organitzades (marxes, pedalejades, curses, aplecs,...)
4 Seguiment de comptatge de visitants als centres d'informació que disposin d'ordinador amb
connexió a Internet
5 Avaluar el nombre d'usuaris comptabilitzats automàticament en els itineraris de la Pleta i Can Grau
6 Promoure la sensibilització dels usuaris del parc per fomentar conductes més sostenibles i
respectuoses, seguiment d'incidències relacionades amb abocaments de deixalles, ordenació i
accés motoritzat
7 Promoure la col·laboració amb el Centre d'Estudis del Mar de Sitges i fer actuacions conjuntes
8 Introduir en tots els mapes que es reeditin la zona marina protegida de la costa del Garraf i la zona
protegida dels Colls-Miralpeix
9 Fer inspeccions als equipaments propis de manera conjunta la tècnica de manteniment i la d'ús
públic

Objectiu 3.2.2

Dinamitzar els equipaments d'ús públic i millorar la qualitat de l'oferta
de serveis d'informació i educació ambiental

Actuacions
1 Millorar la funcionalitat dels equipaments en règim de gestió compartida reforçant el treball en xarxa
2 Revisar tota la informació que hi ha al SIGEP dels equipaments
3 Seguir treballant per millorar la qualitat dels serveis d'informació i redefinir l'oferta de serveis al
sector de la Vallalta
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Objectiu 3.2.3

Potenciar la difusió dels valors del Parc i donar a conèixer activitats i
notícies d'interès

Actuacions
1 Dissenyar, editar i difondre material divulgatiu i pedagògic sobre el patrimoni natural i cultural
2 Dissenyar les bones pràctiques ambientals de la Pleta
3 Establir mecanismes per garantir la divulgació de les activitats que es duen a terme al Parc i als
municipis
4 Impulsar el disseny de programes estables i estratègies de divulgació de la gestió del Parc (mitjans
de comunicació, audiovisual, publicacions)
5 Generar propostes que permetin incrementar el sentiment de vinculació de la població amb el Parc

Objectiu 3.2.4

Millorar la rendibilitat i la qualitat de l'oferta d'activitats i serveis de la
xarxa d'equipaments

Actuacions
1 Utilitzar la xarxa d'equipaments i els serveis d'informació del Parc per a promocionar i difondre
l'oferta de serveis públics i privats
2 Realitzar sessions de formació sobre coneixement del territori per a empreses participants al parc a
taula i pels equipaments i punts d'informació del Parc
3 Manteniment del SICTED com a sistema de qualitat del Parc

Objectiu 3.2.5

Fomentar la participació dels guardes del Parc en activitats d'ús
públic

Actuacions
1 Coordinar les feines d'ús públic amb la guarderia
2 Taller amb els guardes per parlar de temes d'ús públic: seguretat, ordenances d'ús públic, etc...
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Parc del Garraf
Relació d'objectius i actuacions
4

Activitats generals

4.1. Activitats de planificació, seguiment i avaluació
Objectiu 4.1.1

Elaborar els programes anuals d'actuacions i fer el seguiment
periòdic de l'estat d'execució

Actuacions
1 Preparar el Programa anual d'actuacions en coordinació amb els ajuntaments
2 Realitzar el seguiment periòdic dels quadres d'indicadors per avaluar l'estat d'execució
3 Detectar punts de discrepància entre la fase cartogràfica del Pla especial del Garraf a l'Àrea de
Territori i Sostenibilitat i la aprovada per la Generalitat
4 Organització de l'arxiu de documents georeferenciats (capes Shape)
5 Ampliació de l'arxiu de documents georeferenciats (capes Shape)

Objectiu 4.1.2

Donar compte de la gestió a través dels canals més adients

Actuacions
1 Elaborar informes periòdics de gestió i difondre'ls
2 Elaborar la memòria anual d'activitats i fer-ne difusió

Objectiu 4.1.3

Analitzar l'impacte de la gestió mitjançant enquestes o altres sistemes

Actuacions
1 Desenvolupar mecanismes per conèixer l'impacte de la gestió en la població local i la percepció que
tenen del Parc els habitants, els propietaris i altres agents implicats
2 Dissenyar una proposta per conèixer el nivell de satisfacció dels usuaris de la pàgina web del parc
3 Revisar i adequar les enquestes de satisfacció del Parc
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Parc del Garraf
Relació d'objectius i actuacions
4

Activitats generals

4.2. Activitats generals i de suport
Objectiu 4.2.1

Treballar en la millora continuada de la gestió per assolir els objectius
normatius del Pla especial

Actuacions
1 Mantenir i millorar l'eficiència de les actuacions de control de la circulació motoritzada per
minimitzar-ne l'impacte
2 Continuar treballant en la detecció i seguiment d'incidències, actuant coordinadament amb els
ajuntaments i resta d'administracions implicades
3 Elaborar un Pla de seguretat per a la prevenció i control de les situacions de risc i d'emergència al
Parc
4 Consolidar lús del sistema d'informació geogràfica de la Xarxa de Parcs Naturals en entorn web
(projecte SIGEP)
5 Explotació dels resultats de l'enquesta per conèixer el grau de satisfacció dels usuaris (visitants i
habitants) dels parcs en relació als serveis i instal·lacions d'ús públic
6 Introducció de les dades de l'inventari de mobiliari al SIGEP

Objectiu 4.2.2

Garantir la transferència continuada d'informació amb els altres
espais de la Xarxa de Parcs Naturals i potenciar l'eficàcia de les
comissions creades com a instruments de coordinació transversal

Actuacions
1 Participar activament en la Comissió d'Ús Públic i en la Comissió de Tècnics del Territori i en les
reunions del Grup de Conservació
2 Definir una estratègia per minimitzar l'impacte de l'accés motoritzat sobre el territori
3 Valorar l'impacte de la restricció de l'accés amb BTT a la zona del Fitó
4 Continuar treballant en la detecció i seguiment d'incidències, actuant coordinadament amb els
ajuntaments i resta d'administracions implicades

Objectiu 4.2.3

Millorar la informació relativa a la freqüentació del Parc (quantificació
i distribució ) i analitzar possibles conflictes

Actuacions
1 Col·laborar en l'anàlisi de les mesures a adoptar en cas d'evacuació en llocs d'elevada freqüentació
2 Anàlisi de les dades de visitants anuals, en els equipaments i en els itineraris d'ús públic
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Parc del Foix
Relació d'objectius i actuacions
1

Conservació i tractament físic del territori

1.1. Activitats de conservació i restauració
Objectiu 1.1.1

Avançar en la formulació del Pla de conservació

Actuacions
1 Determinar els elements prioritaris per a la conservació en el nou àmbit territorial
2 Continuar l'anàlisi dels resultats dels estudis realitzats en l'àmbit del Parc

Objectiu 1.1.2

Restauració forestal

Actuacions
1 Neteja de boscos de pi blanc amb densitat excessiva

Objectiu 1.1.3

Manteniment dels treballs fets per la recuperació del riu Foix

Actuacions
1 Manteniment de l'entorn del riu Foix a la zona restaurada

Objectiu 1.1.4

Vigilància i seguiment de l'àliga cuabarrada

Actuacions
1 Realitzar seguiment de l'àliga cuabarrada
2 Incrementar la vigilància i control de l'entorn de l'àliga cuabarrada
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Parc del Foix
Relació d'objectius i actuacions
1

Conservació i tractament físic del territori

1.2. Activitats de prevenció i gestió del territori
Objectiu 1.2.1

Millores en els dispositius de vigilància d'incendis

Actuacions
1 Coordinar-se amb altres administracions competents en la lluita contra incendis forestals
2 Reconstrucció del mur i altres mesures de seguretat de la torre de Puig de l'Àliga
3 Restauració del sistema de telecomunicacions

Objectiu 1.2.2

Rehabilitació de camins ramaders

Actuacions
1 Continuar l'estudi i identificació de carrerades
2 Col·laborar en la legalització de la xarxa de camins ramaders del Parc
3 Construcció d'una pleta a Cal Balaguer

SIGEP

82

Parc del Foix
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

2.1. Consells, comissions i convenis
Objectiu 2.1.1

Execució del conveni de col·laboració amb la Fundació Abertis

Actuacions
1 Executar les accions previstes en el Pla anual d'inversions amb l'aportació de la Fundació Abertis

Objectiu 2.1.2

Col·laboració amb altres entitats de l'entorn del parc

Actuacions
1 Organitzar la col·laboració amb entitats de protecció i estudis del riu Foix

SIGEP

83

Parc del Foix
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

2.2. Polítiques de foment agrícola, forestal, de serveis i cultural
Objectiu 2.2.1

Desenvolupar programes de foment del desenvolupament
socioeconòmic

Actuacions
1 Seguir amb el desenvolupament dels programes Viu el parc i el Parc a taula
2 Col·laborar amb l'ajuntament de Santa Margarida i Monjos en les actuacions de promoció del seu
entorn natural

Objectiu 2.2.2

Col·laborar amb els productors agraris en l'aplicació de mesures de
desenvolupament

Actuacions
1 Col·laborar amb el DARP i altres administracions en el suport als agricultors del Parc en tràmits i
actuacions
2 Ordenació de l'activitat apícola dins l'àmbit del Parc
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Parc del Foix
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

2.3. Infraestructures i serveis generals
Objectiu 2.3.1

Definir i desenvolupar el Pla de manteniment de la xarxa viària

Actuacions
1 Manteniment dels trams estratègics de la xarxa viària d'acord amb les disponibilitats
pressupostàries
2 Col·laboració amb ADF i PPI en la millora de la xarxa de camins de prevenció

Objectiu 2.3.2

Senyalitzar els punts clau del parc

Actuacions
1 Senyalització de fonts i rutes del Parc

Objectiu 2.3.3

Neteja

Actuacions
1 Manteniment de la neteja en zones de pesca mitjançant voluntariat
2 Neteja de les zones de nova inclusió dins l'àmbit del Pla especial

Objectiu 2.3.4

Regularització del Centre de Serveis de la Marina

Actuacions
1 Seguiment i col·laboració amb l'ajuntament de Castellet en aquest tema
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Parc del Foix
Relació d'objectius i actuacions
3

Ús social i educació ambiental

3.1. Creació i manteniment d'equipaments
Objectiu 3.1.1

Desenvolupament de l'itinerari de Sant Llorenç de la Sanabra

Actuacions
1 Senyalització i difusió de l'itinerari de Sant Llorenç de la Sanabra
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Parc del Foix
Relació d'objectius i actuacions
3

Ús social i educació ambiental

3.2. Activitats d'ús social, educació ambiental i publicacions
Objectiu 3.2.1

Actuacions de normalització dins de la nova delimitació de l'àmbit del
Pla especial

Actuacions
1 Normalitzar les publicacions amb els nous límits i tot el que es derivi del nou Pla especial

Objectiu 3.2.2

Col·laboració en el desenvolupament de l'entorn de Penyafort

Actuacions
1 Exposició sobre els treballs realitzats en l'àmbit del patrimoni cultural del Parc
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Parc del Foix
Relació d'objectius i actuacions
4

Activitats generals

4.1. Activitats de planificació, seguiment i avaluació
Objectiu 4.1.1

Implantar millores derivades de l'ús habitual dels sistemes
d'avaluació de la gestió

Actuacions
1 Millorar les condicions de permanència al SICTED
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Parc del Foix
Relació d'objectius i actuacions
4

Activitats generals

4.2. Activitats generals i de suport
Objectiu 4.2.1

Desenvolupar la gestió a través del sistema d'informació geogràfica
de la Xarxa de Parcs Naturals en entorn web (programa SIGEP)

Actuacions
1 Millorar l'eficiència i la qualitat de la gestió a través de noves aplicacions del SIGEP
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Parc d'Olèrdola
Relació d'objectius i actuacions
1

Conservació i tractament físic del territori

1.1. Activitats de conservació i restauració
Objectiu 1.1.1

Avançar en la formulació del Pla de conservació

Actuacions
1 Preparació d'un primer esborrany del Pla de conservació
2 Analitzar els resultats dels estudis realitzats en l'àmbit del Parc i esmenar les mancances
detectades
3 Definir les actuacions de gestió relacionades amb la conservació de punts d'aigua
4 Definir un mapa de les zones sensibles de conservació per poder lligar-ho amb els temes d'ús
públic del Parc

Objectiu 1.1.2

Execució d'actuacions de millora d'hàbitats i de conservació de flora i
fauna i de restauració del paisatge

Actuacions
1 Coordinació dels treballs de creació de nous punts d'aigua, reintroducció d'espècies cinegètiques
2 Difondre i actualitzar els estudis realitzats pel Parc, als centres de documentació
3 Seguiment de les actuacions realitzades per la conservació de flora i fauna

Objectiu 1.1.3

Promoure la conservació i difusió del patrimoni cultural

Actuacions
1 Realització del conveni d'escalada. Col·laboració amb el disseny del texte dels cartells
2 Donar suport als municipis en l'obtenció i posada en valor d'elements patrimonials (coves de la Vall)

Objectiu 1.1.4

Desenvolupar estratègies i mesures destinades al control de les
poblacions de senglar, en col·laboració amb els caçadors

Actuacions
1 Adoptar mesures per evitar els danys causats a les explotacions agràries per senglars i altres
espècies cinegètiques i fer-ne el seguiment
2 Identificar zones d'especial conflictivitat i dissenyar mesures per reduir-la (xarxa viària, entorn
d'urbanitzacions,...)
3 Mantenir i millorar l'intercanvi d'informació amb les APC per evitar interferències entre la pràctica
cinegètica i altres activitats
4 Contrastar estratègies amb els gestors i caçadors del Parc de Porto Conte
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Objectiu 1.1.5

Fomentar la participació dels guardes del Parc en activitats de
Conservació

Actuacions
1 Coordinar les feines de seguiment de diferents aspectes relatius al Programa de seguiment de
paràmetres biològics

Objectiu 1.1.6

Coordinació d'algunes activitats de la colla de manteniment del Parc,
relacionades amb la retirada d'espècies exòtiques

Actuacions
1 Marcar prioritats i establir feines de manteniment encaminades a la conservació i a l'eliminació
d'espècies al·lòctones

Objectiu 1.1.7

Coordinació dels encàrrecs d'estudis per al Pla de seguiment de
paràmetres ecològics

Actuacions
1 Seguiment del procés de contractació dels encàrrecs d'estudis, coordinació i recepció de les
memòries corresponents
2 Realitzar la contractació i el seguiment dels diferents contractes d'estudis, realitzats amb tercers
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Parc d'Olèrdola
Relació d'objectius i actuacions
1

Conservació i tractament físic del territori

1.2. Activitats de prevenció i gestió del territori
Objectiu 1.2.1

Vetllar per la funcionalitat de les infraestructures de prevenció
d'incendis: xarxa viària, franges de protecció, torres de guaita i punts
d'aigua

Actuacions
1 Garantir el correcte funcionament de la xarxa viària de prevenció d'incendis i vetllar pel
manteniment de la secció de servei de la xarxa viària bàsica
2 Fer el seguiment de la funcionalitat dels punts d'aigua aptes per a helicòpters i dur a terme el
manteniment de les torres de guaita del parc
3 Millorar l'entorn de la bassa de Can Fontanilles

Objectiu 1.2.2

Desplegar el dispositiu d'incendis i aplicar els protocols interns
d'actuació en situacions de major risc

Actuacions
1 Participar en el disseny del desplegament del dispositiu de vigilància d'estiu de manera coordinada
amb altres administracions i agents implicats en la lluita contra els incendis forestals
2 Aplicar els protocols d'actuació quan es donin situacions de risc alt o molt alt d'incendi

Objectiu 1.2.3

Executar les actuacions de gestió forestal planificada de les finques
públiques aplicant criteris de sostenibilitat ecològica i viabilitat
econòmica

Actuacions
1 Executar les actuacions planificades en els plans tècnics de gestió i millora forestal de les finques
pròpies
2 Oferir assessorament tècnic als ajuntaments en la gestió forestal de les finques públiques (propietat
dels ajuntaments)
3 Potenciar la relació amb els ajuntaments i l'empresa NODE interessats en l'aprofitament de la
biomassa
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Parc d'Olèrdola
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

2.1. Consells, comissions i convenis
Objectiu 2.1.1

Mantenir i millorar els mecanismes i els vincles de participació i de
comunicació amb els ajuntaments, els agents socials i les entitats del
territori

Actuacions
1 Organitzar activitats de participació amb les entitats, creant grups de treballs temàtics sobre
aspectes concrets de la gestió (com ara definició d'un manual de bones pràctiques en les activitats
excursionistes organitzades)
2 Millorar el nivell de comunicació permanent amb els ajuntaments i mantenir les rondes de reunions
destinades a preparar els programes anuals d'activitats
3 Promoure la promoció conjunta de les activitats i serveis que es fan al Parc amb els ajuntaments i
equipaments del Parc, a través de les agendes i revistes municipals
4 Promoure sessions de treball amb els tècnics dels ajuntaments per tal de donar a conèixer les
activitats que es realitzen al Parc

Objectiu 2.1.2

Cooperar amb els ajuntaments del parc i les entitats del territori en
projectes comuns potenciant fórmules de gestió conjunta

Actuacions
1 Realitzar el seguiment dels convenis vigents actualitzant els que siguin necessaris
2 Afavorir la cooperació amb les entitats en el disseny i execució de projectes d'interès compartit i
promoure conjuntament accions de voluntariat
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Parc d'Olèrdola
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

2.2. Polítiques de foment agrícola, forestal, de serveis i cultural
Objectiu 2.2.1

Impulsar accions estratègiques de foment del desenvolupament
socioeconòmic

Actuacions
1 Tenir presència i col·laborar en fires i mercats locals
2 Donar suport al desenvolupament de l'activitat agrícola i ramadera
3 Mantenir les línies de suport a particulars i empreses, adaptant-les per aconseguir millorar el seu
efecte en el territori i en les condicions de vida de la població local, tot incorporant criteris prioritaris
de sostenibilitat ambiental

Objectiu 2.2.2

Promoure l'ús de biomassa forestal de proximitat i fomentar
l'aprofitament sostenible dels boscos

Actuacions
1 Impulsar, a través d'una nova línia de subvencions, la instal·lació de calderes de biomassa
2 Contribuir, a escala de parc, a enfocar adequadament la gestió de l'oferta-demanda de biomassa

Objectiu 2.2.3

Impulsar la participació en el programa Parc a taula de productors,
eleboradors, serveis de restauració i allotjaments rurals

Actuacions
1 Promoure la incorporació, en col·laboració amb ajuntaments, de nous establiments i productors en
el programa Parc a taula
2 Realitzar amb els participants del Parc a taula sessions de coordinació i formació
3 Foment, promoció, difusió i avaluació de les rutes enogastronòmiques entorn el programa Parc a
taula
4 Col·laboració entre els participants del Parc a taula i els equipaments del Parc

Objectiu 2.2.4

Impulsar el disseny de programes estables de divulgació de la gestió
del Parc

Actuacions
1 Definir el disseny de programes estables de divulgació de la gestió del Parc a través dels mitjans
locals de comunicació
2 Coordinació entre les diferents administracions per la difusió conjunta d'activitats i serveis
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Parc d'Olèrdola
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

2.3. Infraestructures i serveis generals
Objectiu 2.3.1

Treballar coordinadament amb els ajuntaments en el manteniment i
millora de la xarxa viària

Actuacions
1 Planificar i executar el pla anual de manteniment de la xarxa viària i realitzar intervencions de
millora en punts problemàtics
2 Coordinar-se amb els ajuntaments i altres agents implicats per concretar i complementar les
actuacions a dur a terme
3 Arranjament de la pista del Fondo de la Seguera

Objectiu 2.3.2

Millorar la senyalització del parc i els seus accessos

Actuacions
1 Vetllar per l'adequada senyalització dels accessos al Parc des de la xarxa de carreteres
2 Instal·lar senyalització de seguretat en punts estratègics (cobertura 112)
3 Fer més eficients els mecanismes de millora, manteniment i reposició de la senyalització
4 Instal·lar mapes murals del Parc
5 Millora en la senyalització exterior de Canyelles i Olèrdola

Objectiu 2.3.3

Garantir, en coordinació amb els ajuntaments, una correcta gestió de
la neteja i de la retirada de deixalles

Actuacions
1 Col·laborar amb els ajuntaments en la detecció i gestió de la retirada dels abocaments incontrolats

Objectiu 2.3.4

Garantir un gran nivell de qualitat en matèria de senyalització i
mobiliari exterior del Parc

Actuacions
1 Repàs de localització de senyalització antiga pròpia i d'altres administracions i substituir-ho
2 Definir propostes per millorar la senyalització informativa (panoràmic, mural del parc,...)
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Parc d'Olèrdola
Relació d'objectius i actuacions
3

Ús social i educació ambiental

3.1. Creació i manteniment d'equipaments
Objectiu 3.1.1

Desenvolupar el Pla director d'itineraris, en col·laboració amb els
ajuntaments, aplicant criteris de racionalització i coherència

Actuacions
1 Establir mecanismes de coordinació amb altres administracions i entitats implicades en la
implantació d'itineraris per garantir el seu correcte manteniment i les condicions de seguretat dels
usuaris
2 Aplicar criteris de racionalització en la implantació de nous
3 Avançar en col·laboració amb els ajuntaments i els altres agents en l'edició de fulletons
4 Garantir una imatge uniforme i adequada del Parc en els punts d'informació municipals
5 Seguiment i homogeneització de la presa de dades dels equipaments d'informació a través d'un
aplicatiu on line

Objectiu 3.1.2

Col·laborar en la millora o renovació d'equipaments i serveis d'ús
públic

Actuacions
1 Col·laborar en la millora o renovació d'equipaments i serveis d'ús públic
2 Revisar els contractes dels equipaments i serveis gestionats de forma indirecta (concessions
administratives i contractes de serveis) per afavorir la seva competitivitat i millorar el seu nivell
d'autofinançament, garantint la qualitat de l'oferta
3 Prioritzar les actuacions de millora dels equipaments existents per tal d'iniciar els tràmits necessaris
i els treballs preparatoris per a l'adequació a normativa i/o legalització
4 Actuacions de millorar per reduir els riscos en els llocs de treball de tectats per l'Oficina de Riscos
Laborals
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Objectiu 3.1.3

Desenvolupar la xarxa bàsica d'itineraris

Actuacions
1 Homologació del PR-C 220 Ruta de l'aigua i el vi i el SL-C131 Ruta de les fonts i els forns per part
de la FEEC. Presentació de la documentació necessària i posterior senyalització
2 Establir, mantenir i millorar els mecanismes de coordinació amb consells comarcals, altres
administracions i entitats que promouen la creació d'itineraris a peu i en BTT al Parc i al seu entorn
3 Manteniment, promoció i difusió dels itineraris existents, sobretot a la web de la Diputació de
Barcelona
4 Preparar el material per editar els tríptics de nous itineraris
5 Millorar la senyalització dels itineraris del Parc
6 Avaluació de les dades extretes del programa de gestió de visitants, de les passejades guiades i
avaluar l'impacte sobre l'ús públic

Objectiu 3.1.4

Millorar el coneixement del nombre d'usuaris i indrets més hàbitats al
Parc

Actuacions
1 Avaluació de les dades extretes del programa de gestió de visitants, de les passejades guiades i
avaluar l'impacte sobre l'ús públic
2 Definir un protocol per mesurar la freqüentació del Parc
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Parc d'Olèrdola
Relació d'objectius i actuacions
3

Ús social i educació ambiental

3.2. Activitats d'ús social, educació ambiental i publicacions
Objectiu 3.2.1

Dur a terme accions orientades a assolir els objectius de gestió de lús
públic del Parc

Actuacions
1 Executar les actuacions proposades pel Pla d'ús públic, d'acord amb les disponibilitats
econòmiques
2 Impulsar el desenvolupament del Programa d'educació ambiental del Parc
3 Promoure la implantació de bones pràctiques en el disseny i el desenvolupament d'activitats
col·lectives organitzades (marxes, pedalejades, curses, aplecs,...)
4 Seguiment de comptatge de visitants als centres d'informació que disposin d'ordinador amb
connexió a Internet
5 Promoure la sensibilització dels usuaris del parc per fomentar conductes més sostenibles i
respectuoses, seguiment d'incidències relacionades amb abocaments de deixalles, ordenació i
accés motoritzat

Objectiu 3.2.2

Dinamitzar els equipaments d'ús públic i millorar la qualitat de l'oferta
de serveis d'informació i educació ambiental

Actuacions
1 Millorar la funcionalitat dels equipaments en règim de gestió compartida reforçant el treball en xarxa
2 Revisar tota la informació que hi ha al SIGEP dels equipaments
3 Seguir treballant per millorar la qualitat dels serveis d'informació i redefinir l'oferta de serveis

Objectiu 3.2.3

Potenciar la difusió dels valors del parc i donar a conèixer activitats i
notícies d'interès

Actuacions
1 Dissenyar, editar i difondre material divulgatiu i pedagògic sobre el patrimoni natural i cultural
2 Establir mecanismes per garantir la divulgació de les activitats que es duen a terme al Parc i als
municipis
3 Impulsar el disseny de programes estables i estratègies de divulgació de la gestió del Parc (mitjans
de comunicació, audiovisual, publicacions)
4 Generar propostes que permetin incrementar el sentiment de vinculació de la població amb el Parc
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Objectiu 3.2.4

Millorar la rendibilitat i la qualitat de l'oferta d'activitats i serveis de la
xarxa d'equipaments

Actuacions
1 Utilitzar la xarxa d'equipaments i els serveis d'informació del Parc per a promocionar i difondre
l'oferta de serveis públics i privats
2 Realitzar sessions de formació sobre coneixement del territori per a empreses participants al Parc a
taula i pels equipaments i punts d'informació del Parc
3 Manteniment del SICTED com a sistema de qualitat del Parc

Objectiu 3.2.5

Fomentar la participació dels guardes del Parc en activitats d'ús
públic

Actuacions
1 Coordinar les feines d'ús públic amb la guarderia
2 Taller amb els guardes per parlar de temes d'ús públic: seguretat, ordenances d'ús públic, etc...
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Parc d'Olèrdola
Relació d'objectius i actuacions
4

Activitats generals

4.1. Activitats de planificació, seguiment i avaluació
Objectiu 4.1.1

Elaborar els programes anuals d'actuacions i fer el seguiment
periódic de l'estat d'execució

Actuacions
1 Preparar el programa anual d'actuacions en coordinació amb els ajuntaments
2 Realitzar el seguiment periòdic dels quadres d'indicadors per avaluar l'estat d'execució
3 Detectar punts de discrepància entre la fase cartogràfica del Pla especial d'Olèrdola a l'Àrea de
Territori i Sostenibilitat i la aprovada per la Generalitat
4 Planificació detallada de les actuacions definides en el PBI
5 Ampliació de l'arxiu de documents georeferenciats (capes Shape)

Objectiu 4.1.2

Donar compte de la gestió a través dels canals més adients

Actuacions
1 Elaborar informes periòdics de gestió i difondre'ls
2 Elaborar la memòria anual d'activitats i fer-ne difusió

Objectiu 4.1.3

Analitzar l'impacte de la gestió mitjançant enquestes o altres sistemes

Actuacions
1 Desenvolupar mecanismes per conèixer l'impacte de la gestió en la població local i la percepció que
tenen del parc els habitants, els propietaris i altres agents implicats
2 Dissenyar una proposta per conèixer el nivell de satisfacció dels usuaris de la pàgina web del Parc
3 Revisar i adequar les enquestes de satisfacció del Parc
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Parc d'Olèrdola
Relació d'objectius i actuacions
4

Activitats generals

4.2. Activitats generals i de suport
Objectiu 4.2.1

Treballar en la millora continuada de la gestió per assolir els objectius
normatius del Pla especial

Actuacions
1 Mantenir i millorar l'eficiència de les actuacions de control de la circulació motoritzada per
minimitzar-ne l'impacte
2 Continuar treballant en la detecció i seguiment d'incidències, actuant coordinadament amb
ajuntaments i resta d'administracions implicades
3 Elaborar un Pla de seguretat per a la prevenció i control de les situacions de risc i d'emergència al
Parc
4 Consolidad l'ús del sistema d'informació geogràfica de la Xarxa de Parcs Naturals en entorn web
(projecte SIGEP)
5 Explotació dels resultats de l'enquesta per conèixer el grau de satisfacció dels usuaris (visitants i
habitants) dels parcs en relació als serveis i instal·lacions d'ús públic
6 Introducció de les dades de l'inventari de mobiliari al SIGEP

Objectiu 4.2.2

Garantir la transferència continuada d'informació amb els altres
espais de la Xarxa de Parcs Naturals i potenciar l'eficàcia de les
comissions creades com a instruments de coordinació transversal

Actuacions
1 Participar activament en la Comissió d'Ús Públic, en la Comissió de Tècnics de Territori i en les
reunions del Grup de Conservació
2 Definir una estratègia per minimitzar l'impacte de l'accés motoritzat sobre el territori
3 Continuar treballant en la detecció i seguiment d'incidències, actuant coordinadament amb els
ajuntaments i resta d'administracions implicades

Objectiu 4.2.3

Millorar la informació relativa a la freqüentació del Parc (quantificació
i distribució ) i analitzar possibles conflictes

Actuacions
1 Col·laborar en l'anàlisi de les mesures a adoptar en cas d'evacuació en llocs d'elevada freqüentació
2 Anàlisi de les dades de visitants anuals, en els equipaments i en els itineraris d'ús públic
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Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac
Relació d'objectius i actuacions
1

Conservació i tractament físic del territori

1.1. Activitats de conservació i restauració
Objectiu 1.1.1

Impulsar la redacció i el desenvolupament del Pla de conservació

Actuacions
1 Redacció del Pla de conservació del cranc de riu autòcton
2 Redacció del Pla de conservació de Iolana iolas
3 Redacció del Pla de conservació de l'Arenaria fontiqueri
4 Redacció del Pla de conservació de l'esperó de Bolòs (Delphinium bolosii)
5 Redacció del Pla de conservació del teix (Taxus baccata)
6 Redacció del Pla de conservació de la fauna vertebrada

Objectiu 1.1.2

Desenvolupar els Plans d'ordenació redactats en el marc del conveni
amb l'Obra Social de la Caixa

Actuacions
1 Execució del projecte de restauració i valoració del patrimoni natural i cultural (2012)
2 Execució del Pla d'actuacions de millora d'hàbitats forestals i manteniment d'hàbitats oberts de
l'entorn del Montcau - P237. 2013
3 Execució del Pla d'actuacions de restauració d'àrees degradades i millora de punts d'aigua i
d'aiguamolls a l'entorn del Montcau - P238. 2013
4 Execució del Pla d'actuacions de manteniment d'habitats d'interès i reforç del teixit econòmic de
l'entorn del Montcau al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac - P239. 2013
5 Redacció del projecte de Restauració i valoració del patrimoni natural i cultural (2014)

Objectiu 1.1.3

Realitzar actuacions de conservació i millora del patrimoni
arquitectònic i arqueològic

Actuacions
1 Redactar i aprovar el conveni per a la restauració i manteniment de les tines de la vall del Flaquer
2 Protegir i interpretar el forn de Can Pobla
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Objectiu 1.1.4

Realitzar actuacions de seguiment, conservació i millora de la fauna

Actuacions
1 Realitzar el seguiment fenològic de la parella d'àligues perdigueres de l'Obac
2 Realitzar el seguiment fenològic de la parella d'aufranys nidificant
3 Realitzar el seguiment de la distribució territorial de falcó pelegrí al Parc
4 Realitzar el seguiment de la distribució territorial de l'astor al Parc
5 Realitzar el seguiment de la distribució territorial del xoriguer al Parc
6 Realitzar el seguiment de la distribució territorial del duc al Parc
7 Realitzar el seguiment de la distribució territorial del mussol banyut al Parc
8 Realitzar el seguiment de la distribució territorial de cabirol al Parc
9 Realitzar el seguiment de la distribució territorial, abundància i dinàmica de la població de senglar al
Parc
10

Realitzar el seguiment de la distribució territorial i de l'estat de les poblacions de crancs al Parc

11 Realitzar el seguiment del pla de conservació i de l'estat de les poblacions de Iolana iolas al
Parc
12

Realitzar el seguiment de les poblacions d'amfibis del Parc

13 Realitzar el seguiment de l'estudi del senglar (Conveni Generalitat de Catalunya, Universitat
Autonòma de Barcelona i Diputació de Barcelona)

Objectiu 1.1.5

Realitzar actuacions de seguiment, conservació i millora de la flora
del Parc

Actuacions
1 Determinar l'àrea de distribució de l'arenaria al Parc
2 Determinar l'àrea de distribució de l'esperó de Bolòs (Delphinium bolosii) al Parc
3 Execució del pla de millora de l'estat de les poblacions de pinassa (Pinus nigra ssp. salzmannii) al
Parc
4 Execució del pla de millora de l'estat dels exemplars de teix (Taxus baccata) al Parc
5 Elaboració d'un catàleg d'arbres singulars i/o monumentals del Parc
6 Cartografiar hàbitats d'interès comunitari. Vegetació silicícola
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Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac
Relació d'objectius i actuacions
1

Conservació i tractament físic del territori

1.2. Activitats de prevenció i gestió del territori
Objectiu 1.2.1

Executar el programa anual del Pla director d'Infrastructures de
prevenció d'incendis forestals

Actuacions
1 Executar els treballs forestals previstos a la programació anual del PDIPIF
2 Executar l'arranjament de la Xarxa viària corresponent a la programació anual del PDIPIF

Objectiu 1.2.2

Gestionar els plans i/o contractes d'arrendament o concessió de
finques públiques

Actuacions
1 Redactar i contractar l'arrendament agrícola de la finca del Marquet i de la Muntada
2 Realitzar el seguiment del contracte d'arrendament de recollida de tòfones de les finques públiques
del Parc
3 Redactar i contractar l'arrendament de la finca de les Refardes
4 Realitzar el seguiment del contracte d'arrendament de pastures de la finca de la Vall
5 Redactar i contractar aprofitaments apícoles al Parc
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Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

2.1. Consells, comissions i convenis
Objectiu 2.1.1

Afavorir la participació de les entitats i agents socials en els diferents
aspectes de la gestió del Parc

Actuacions
1 Organitzar la reunió ordinària de primavera de la Comissió Consultiva i Fòrum Permanent del Parc
Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac
2 Organitzar la reunió ordinària de tardor de la Comissió Consultiva i Fòrum Permanent del Parc
Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac
3 Organitzar la reunió ordinària de primavera del Consell Coordinador del Parc
4 Organitzar la reunió ordinària de tardor del Consell Coordinador del Parc

Objectiu 2.1.2

Millorar els mecanismes de participació dels agents socials en la
gestió del Parc

Actuacions
1 Gestionar l'espai web de relació amb les entitats que formen part del cens d'entitats del parc
2 Gestionar l'espai web de relació entre els membres del Fòrum Permanent de la CETS
3 Participar en les activitats del grup de treball dels 3 Monts
4 Organitzar i dinamitzar les sessions de treball amb les entitats que organitzen activitats socials
multitudinàries al parc per a l'elaboració d'un manual de bones pràctiques
5 Participar, dinamitzar i col·laborar amb la taula de treball de productors del Parc
6 Gestionar l'espai web del Senglar

Objectiu 2.1.3

Participar activament en la programació, seguiment, execució i
difusió de les actuacions derivades del conveni amb l'Obra Social de
la Caixa

Actuacions
1 Participar en les reunions de coordinació amb l'OTPAT
2 Elaborar la proposta d'actuacions 2014
3 Col·laborar en la redacció i /o difusió de notes de premsa
4 Fer el seguiment d l'execució del conveni amb la Caixa 2012 (P-202)
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Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

2.2. Polítiques de foment agrícola, forestal, de serveis i cultural
Objectiu 2.2.1

Impulsar polítiques de foment del desenvolupament socioeconòmic

Actuacions
1 Col·laborar amb les associacions de productors i/o agricultors de l'àmbit del Parc
2 Executar el Programa Parc a taula
3 Seguiment de la concessió de pastures de la finca de la Vall

Objectiu 2.2.2

Coordinar el compliment del Programa d'actuacions 2011-2015
d'adhesió a la CETS

Actuacions
1 Fer el seguiment del compliment del Programa d'actuacions 2014
2 Prorrogar el conveni de col·laboració amb els consorcis de promoció turística (Vallès Occidental,
Moianès i l'Ajuntament de Terrassa ) per a la impulsió del grup de treball i la secretaria de la CETS
3 Mantenir la Secretaria Tècnica de la CETS per a seguir el programa d'activitats del 2014

Objectiu 2.2.3

Impulsar el disseny de programes estables de divulgació de la gestió
del Parc, mitjançant els mitjans locals de comunicació

Actuacions
1 Participació en la redacció d'articles de la revista Voltant pel parc
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Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

2.3. Infraestructures i serveis generals
Objectiu 2.3.1

Millorar la senyalització del Parc

Actuacions
1 Mantenir la senyalització direccional a la xarxa viària del Parc
2 Senyalitzar els límits de la Zona de Caça Controlada amb les APCs

Objectiu 2.3.2

Garantir el bon estat i la transitabilitat de la xarxa viària del Parc

Actuacions
1 Arranjament de 35 km de camins

Objectiu 2.3.3

Donar suport a les iniciatives municipals en matèria de transport
públic col·lectiu

Actuacions
1 Col·laborar amb el transport públic de la línia Terrassa-Mura al parc per l'any 2014
2 Coordinació amb els municipis de Terrassa, Rellinars, Vacarisses i Castellbell i el Vilar per a veure
d'ampliar el servei de transport públic Bus Parc als festius i caps de setmana
3 Participar en l'estudi de Mobilitat del parc

Objectiu 2.3.4

Col·laborar amb els municipis en la recollida d'escombraries de zones
del Parc amb alta freqüentació

Actuacions
1 Redactar els documents tècnics per a establir la renovació del conveni de col·laboració amb
l'Ajuntament de Castellar del Vallès
2 Redactar els documents tècnics per a establir la renovació del conveni de col·laboració amb
l'Ajuntament de Sant Llorenç Savall
3 Redactar els documents tècnics per a establir la renovació del conveni de col·laboració amb
l'Ajuntament de Rellinars
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Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac
Relació d'objectius i actuacions
3

Ús social i educació ambiental

3.1. Creació i manteniment d'equipaments
Objectiu 3.1.1

Desenvolupar la xarxa bàsica d'itineraris senyalitzats del Parc

Actuacions
1 Redactar el Pla d'itineraris del Parc
2 Senyalitzar un itinerari interpretatiu a Granera
3 Senyalitzar un itinerari interpretatiu a Monistrol de Calders
4 Elaborar un Pla director de manteniment i millores dels itineraris del Parc
5 Inspeccionar l'estat de manteniment dels itineraris senyalitzats del Parc
6 Elaborar un projecte de visitació de les coves de Mura

Objectiu 3.1.2

Incorporar sistemes de llacunatge per a reduir l'impacte del
tractament d'aigües residuals als equipaments del Parc

Actuacions
1 Instal·lar i legalitzar el sistema de depuració d'aigües residuals de l'àrea del Torrent de l'Escaiola
2 Instal·lar i legalitzar el sistema de depuració d'aigües residuals del Centre d'Informació del Coll
d'Estenalles

Objectiu 3.1.3

Col·laborar en la creació o renovació d'equipaments i serveis d'ús
públic

Actuacions
1 Projecte de adaptació dels entorns del Centre d'Informació del Coll d'Estenalles
2 Dissenyar el projecte expositiu del Centre d'Informació del Coll d'Estenalles
3 Redacció del Pla director del Marquet de les Roques
4 Execució del projecte de consolidació dels forjats del Marquet de les Roques
5 Redactar el Plec de condicions tècniques de la concessió administrativa del monestir de Sant
Llorenç del Munt
6 Redactar el Plec de condicions tècniques de la concessió administrativa del Torrent de l'Escaiola
7 Redactar el Plec de condicions tècniques del contracte d'arrendament de terres de la Muntada
8 Redactar el Plec de condicions tècniques de la concessió administrativa de l'àrea de la Riera de
Nespres
9 Recuperar el disseny i reparar l'itinerari interpretatiu al monestir de Sant Llorenç del Munt
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Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac
Relació d'objectius i actuacions
3

Ús social i educació ambiental

3.2. Activitats d'ús social, educació ambiental i publicacions
Objectiu 3.2.1

Presentar i executar les actuacions previstes en el Pla d'ús públic per
aquest any

Actuacions
1 Elaborar una relació prioritzada les actuacions previstes pel present exercici d'acord amb la
disponibilitat pressupostària real

Objectiu 3.2.2

Implantar la nova senyalització en itineraris i completar-la amb
senyalització interpretativa

Actuacions
1 Elaborar un Pla de gestió dels elements patrimonials a valorar
2 Elaborar una llista de centres d'interès
3 Disseny i implantació de la senyalització interpretativa per valorar els centres d'interès

Objectiu 3.2.3

Elaborar una propostes de planificació de Programes d'ús públic i
educació ambiental

Actuacions
1 Elaborar i aprovar el pla de millora de la Qualitat per a l'any 2014 i les propostes de revisió del
sistema
2 Redactar el programa d'educació i sensibilització ambiental del parc amb la participació de les
empreses d'educació ambiental de l'àmbit del Parc
3 Executar les accions previstes al pla de comunicació del Pla d'accessos a la Mola i al Montcau

Objectiu 3.2.4

Editar publicacions

Actuacions
1 Editar fulletons dels nous itineraris autoguiats el parc
2 Reeditar publicacions
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Objectiu 3.2.5

Executar el Pla d'informació del Parc

Actuacions
1 Redactar els documents tècnics per a establir la renovació del conveni de col·laboració amb
l'Ajuntament de Castellar del Vallès
2 Redactar els documents tècnics per a establir la renovació del conveni de col·laboració amb
l'Ajuntament de Matadepera
3 Redactar els documents tècnics per a establir la renovació del conveni de col·laboració amb
l'Ajuntament de Monistrol de Calders
4 Redactar els documents tècnics per a establir la renovació del conveni de col·laboració amb
l'Ajuntament de Mura
5 Redactar els documents tècnics per a establir la renovació del conveni de col·laboració amb
l'Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort
6 Redactar els documents tècnics per a establir la renovació del conveni de col·laboració amb
l'Ajuntament de Sant Llorenç Savall
7 Redactar els documents tècnics per a establir la renovació del conveni de col·laboració amb
l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet
8 Redactar els documents tècnics per a establir la renovació del conveni de col·laboració amb
l'Ajuntament de Talamanca
9 Redactar els documents tècnics per a establir la renovació del conveni de col·laboració amb
l'Ajuntament de Terrassa
10 Redactar els documents tècnics per a establir la renovació del conveni de col·laboració amb
l'Ajuntament de Vacarisses
11 Redactar els documents tècnics per a establir un nou conveni de col·laboració amb amb
l'Ajuntament de Granera
12 Redactar els documents tècnics per a establir un nou conveni de col·laboració amb l'Ajuntament
de Rellinars
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Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac
Relació d'objectius i actuacions
4

Activitats generals

4.1. Activitats de planificació, seguiment i avaluació
Objectiu 4.1.1

Implantar i utilitzar els aplicatius SIGEP per millorar la gestió

Actuacions
1 Implantar l'aplicatiu de flora i fauna
2 Consolidar l'ús de l'aplicatiu de gestió d'expedients en la gestió ordinària
3 Implantar l'aplicatiu de mobiliari exterior

Objectiu 4.1.2

Mantenir la certificació del Sistema Q de qualitat en ENP

Actuacions
1 Realitzar i superar la auditoria interna anual
2 Realitzar i superar la auditoria externa de certificació
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Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac
Relació d'objectius i actuacions
4

Activitats generals

4.2. Activitats generals i de suport
Objectiu 4.2.1

Proposar i/o organitzar activitats formatives per a personal propi o
col·laborador

Actuacions
1 Elaborar i executar un programa formatiu per al personal del Dispositiu de Informació
Personalitzada (DIP) i dels equipaments
2 Realitzar la sessió formativa d'acollida al Sistema Q de qualitat en ENP pel personal nou
3 Participar en la elaboració i execució del programa de formació per al personal del Pla de vigilància
i prevenció d'incendis forestals

Objectiu 4.2.2

Millorar els mecanismes d'ordenació de la circulació motoritzada

Actuacions
1 Realitzar accions conjuntes amb els Mossos d'Esquadra, els Agents rurals i la Policia Local

Objectiu 4.2.3

Gestionar el Sistema Q de Qualitat en ENP

Actuacions
1 Elaborar i aprovar el pla de millora de la Qualitat per a l'any 2014 i les propostes de revisió del
sistema

Objectiu 4.2.4

Elaborar documents de gestió del Parc

Actuacions
1 Redactar la Memòria anual del Parc
2 Redactar el Programa d'activitats 2015
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