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ASSEMBLEA GENERAL
CONSORGI DEL PARG DE LA SERRALADA DE MARINA

Acta de la sessió celebrada el dia l3 de novembre de 2012

Caràcter:
ordinari
Convocatòria:
segona
Hora de començament: 12,10 hores
Hora d'acabament: 14,30 hores
Lloc:
Oficina del Parc al municipi de Tiana
ASSISTENTS:
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President:
tl.lm. Sr. Andreu Carreras Puigdelliura

Vicepresidenta primera:
ll'lma. Sra. M" Elena Pérez Garcia

Vocals:
Sra. Margarita Arce Marín
Sr. Juan Francisco Fernández Alvarez
ll'lm. Sr. Jordi Portabella Calvete
ll'lma. Sra. M. Mercè Rius Serra
ll'lm. Sr. Jordi Serra lsern
Sra. Alejandra Sevilla Oliveras

Excusen la seva absència:
Sra. SÒnia Egea Pérez
Sr. Héctor González Guijarro
Sra. Maria Jesús Hervàs Mínguez
Sra. Judith Mojeda Utrera
Sr. Esteve Serrano Ortín

Secretaria delegada
Sra. Núria Marcet Palau
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El Consorc¡ està format també pels ajuntaments de Badalona, Montcada
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Interventor deleqat:
Sr. Lluís Artal Vidal

Altres assistents:
Sr. Reca Vidiella Roca, Coordinador d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona
Sr. Ramon Espinach Grau, Gerent del Consorci del Parc de la Serralada de Marina
Sra. Cinta Pérez Figueras, Directora del Parc de la Serralada de Marina

i de Medi Ambient

de

Sr. Francesc Bernet Viñas, Cap del Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat

de

Sr. Juli Mauri de los Rios, Cap de Serveis Municipals
l'Ajuntament de Montcada i Reixac

l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Sr. José Navarro Martin, Regidor de l'Àrea de gestió
I'Ajuntament de Tiana

i

millora de I'administració de

ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ:

1.

Aprovació de I'Acta de la sessió

2.

Dictamen pel qual es proposa aprovar les bases reguladores per a la concessió de
subvencions, en règim de concurrència competitiva, convocatòria 2013

3.

Dictamen pel qual es proposa aprovar el Pressupost del Consorci per a I'exercici 2013

4.

Dictamen per la declaració de no disponible dels imports destinats a la paga
extraordinària de Nadal d'acord amb el que disposa l'article 33 del RD 500/1990 de 20
d'abril per tal de donar compliment a I RDL de 2012012 de 14 de juliol de 2012

5.

Donar compte dels lnformes Econòmic Financers de l'any 2011.

6.

Donar compte dels lnformes Econòmic Financers de I'any 2010, per subsanar l'error de
no haver-ne donat compte en la última Assemblea de I'any passat.

7.

lnforme de Gestió

8. Donar compte de les resolucions
9. Torn de paraules

de data 12 d'abril del2012

de la Presidència

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIO

En iniciar-se la sessió, el President, sr. Andreu carreres, dóna la benvinguda a
tothom, i comenta que a Assemblea es tractarà un tema important, com és el del
pressupost que presenta una certa reducció respecte a l'any anterior, tot i que la
Diputació encara no ha aprovat el seu, podria haver algun moviment en positiu,
amb l'ampliació de partida.

i
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A continuació, s'exposen els assumptes de I'ordre del dia.

1.

Aprovació de I'Acta de la sessió de data l2 d'abril del 2012

En haver-se acompanyat a la convocatòria de la sessió una còpia de l'acta de la
sessió de 12 d'abril de 2012, es dóna per llegida ise sotmet a la consideració dels
presents per tal de ser aprovada.
El President demana si hi ha alguna objecció i en no manifestar-se'n cap, ni emetre's
vots en contra, I'acta corresponent a la sessió de I'Assemblea General celebrada el dia
12 d'abril de 2012 s'aprova per unanimitat.

2.

Dictamen pel qual es proposa aprovar les bases reguladores per a la
concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva,
convocatòria 2013.

A indicació del President, el Sr. Espinach, Gerent del Parc, comenta que aquestes
bases tenen les mateixes característiques que les de I'any passat , i en fa un resum.
Assenyala que I'import màxim que es destinarà l'any 2013 per a I'atorgament de les
subvencions és de 5000 euros, en lloc dels 7000 euros de l'any passat.
I

L'Assemblea General aprova
À

zs

el present Dictamen, el text íntegre del qual és el

següent:
"El Consorci del Parc de la Serralada de Marina d'acord amb els seus esfafuts defineix com a
objectius l'ordenació del parc el seu desenvolupament com a tal, així com la seva

i

corresponent gestió, podent utilitzar per fer-ho, qualsevol de /es formes estableftes en la
legislació local,

Per a la consecució d'aquests objectius i amb la voluntat de poder col'laborar amb aquelles
entitats sense finalitat de lucre que realitzin activitats compatibles i d'acord amb els objectius
del Consorci, es va aprovar, en /a sessró de data 4.12.2008 de l'Assemblea del Consorci,
I'Ordenança General de subvencions, (BOPB n(tm.4 de 16.01.09, iBOPB núm. 116 de
15.05.2009) per tal que serueixi de marc general per regular I'activitat subvencionadora del
Consorci.

i

Per tal, doncs, d'articular els criteris requisits necessans per a poder optar a aguesfes
subvencions, s'han elaborat unes bases reguladores que regiran la convocatòria del 2013, per
a Ia concessió d'ajuts, en règim de concurrència competitiva, a entitats i assoc¡acions sense
finalitat de lucre, d'acord amb el que s'estableix a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de subvencions, i el seu reglament de desplegament, i a la llei 30/92, de 26 de novembre, de
Règim jurídic de /es Administracions p(tbliques idel procediment administratiu comú.
A la vista de I'exposat, i d'acord amb el que preveu Ia legislació vigent, el Gerent sotasignat,
proposa que el President del Consorci, elevi a l'Assemblea Generalels següenfs
ACORDS;
PRIMER.- Aprovar la convocatòria de subvencions per a I'any 2013, a atorgar a persones
jurídiques de dret p(tblic i privat i sense ànim de lucre i centres docents p(tblics o conceftats,
o
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per facilitar el desenvolupament d'activitats orientades a promoure Ia sensibilització,
ta
i altres activitats retacionades amb temes mediambientals i

pafticipaciÓ, la formació. e/s esfudr.s
territorials en l'àmbit del Consorci.

sEGo/v.- Aprovar /es Bases reguladores que han de regir
l'any 2013, el text íntegre de /es guals és ei següent:

la

convocatÒria

de

subvencions de

Bases específiques per a pafticipar en la convocatÒria de t'any 2013, per a l,atorgament
de subvencions, en règim de competència competitiva, a eniitatsi associacionõ
sense
finalitat de lucre dins l'àmbit territoriat del Consorci det Parc de la Serralada de
Marina.

l.- Objecte, període i vigència d,agøestes Bases reguladores

!!.-

L'obiecte d'aquestes bases és definir et conjunt de condicions i et procediment a
per a participar en la convocatòria de concâssró de subvencions del Consorci
det
Parc de la Serralada de Marina per a I'exercici 2013.
s_eguir

24.-- Aquestes bases es complementen amb /es dr.sposlc ions contingudes
a I'ordenança
general de subvencions aprovada per I'Assembtea del Consorcien /a sessro
ae dåta
4-12 2008, i publicada al Butttetí Oficiat de la Província de Barcelona núm.
4 de
16.01-09 iaprovada definitivament et 1s.05.2009 (Bop núm. 116), is'apticaran
a
aqyelles activitats gue_es realitzin l'any 2013 i que s'ajustin ats requisits i 'condicions
exigits per aquestes Bases reguladores i per t''Ordenânça General de Subvencions

aprovada.

34.- Les presenfs bases seran vigents mentre duri
conclusió d'aquest.

4:--

et procés estabteft, i

fins

El període en que s'haurà de reatitzar t'activitat subvencionada serà de

gener al 31 de desembre de I'any 2013.

a

t'l

ta

de

ll.- Beneficiaris/es i conceptes subvencionables
5"-- D'acord amb l'añicte 15 de t'Ordenança General, podran solticitar subvencions, i
tenir Ia condició de beneficiari/a (en e/s fermes que preveu ta ttei), fofes /es p"r"orá"
iurídiques de dret púb.ljc i privat, amb personatitat juríàica pròpiai sense enim äe tucre, i
9enlry1 docents ptiblics o conce¡fats, que desenvotupin ta seva activitat dins I'àmbit
territorial del Consorci.

6a .- D'acord

amb els obiectius específibs det Pta Especiat i amb ta intenció de marcar
prioritats, es fixen com a conceptes subvencionabtes'per at 2013, ets
següenfs;

1.

Activitats

iproiectes cutturals que tinguin un interès púbtic iestiguin

vinculats a la temàtica dels espar's naturals protegits.

2.

Activitats

i

proiectes culturals que fomentin

ta

l'àmbit del medi natural ietvotuntariat ambientat.

3.

Activitats

i

participació ciutadana en

proiectes cutturals que afavoreixin espais formatius, tatters i

d'altres proposfes que miilorin

e/s

coneixements,

/es

actituds

¡

sensibilització dels ciutadans vers el medi natural, en generat, i et parc de ta
Serralada de Marina, en pafticular.
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Projectes de conseruació i millora del patrimoni natural
Consorci del parc de la Serralada de Marina.

a

l'àmbit del

lll.- Requisits per participar en la convocatòria i forma d'acreditar-los
7a.- Podran sol'licitar subvencions i tenir la condició de beneficiari/a totes /es persones
de dret públic o privat que desenvolupin Ia seva activitat dins l'àmbit territorial del

Consorci, d'acord amb la previsió de l'Ordenança general.

Per poder pañicipar en la convocatòria caldrà que es presenti la sol'licitud,
acompanyada de tota la informació i documentació a que es refereix l'afticle 14 de
8a..-

I'Ordenança General, i que es concreta en la següent:

a)

lnstància signada

b)
c)
d)

representant legal
ldentificació de qui subscriu la sol'licitud i del caràcter amb que ho fa.
ldentificació de qui ha de ser el/la beneficiari/a
Nom, DNI/hllF, adreça, telf. a/e, persona de contacte.

pel President de I'ens o associació sol'licitant, o pel

seu

Juntament amb la sol'licitud, s'haurà d'acompanyar:

I

c
È

z

a)
b)

dels esfafufs
MemÒria descriptiva de les actuacions/activitats per a /es guals sol'licita
subvenció, fent constar el títol exacte, l'impoft previst i període/dafes prevrsfes
F otocÒ p i a

de realització.

c)
d)
e)

0

s)
h)
i)

Programa de /es activitats a realitzar l'any 2013, relacionades amb l'objecte de
la convocatÒria i per al període d'aquesta.
Pressuposf total detallat del projecte gue es presenta.
FotocÒpia del NIF de I'ens.
Declaració de /es subvencions obtingudes per a la mateixa finalitat i compromís
de comunicar al Consorci les que s'obtinguin en el futur.
Compromís de complir les condicions de /a subvenció.
Documentació acreditativa de reunir e/s reqursrfs específics exigits.
Declaració responsable d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries i
de la Seguretat Social, i amb el Consorci i amb qualsevol dels Ajuntaments
membres
Fotocòpia del document que acrediti la inscripció de l'entitat o associació en el
Reglsfre corresponent

pf.- Les sol.licituds per a formar paft en la convocatÒria es presentaran com a màxim
fins el 28 de febrer de 2013, i es formalitzaran mitjançant instància normalitzada
presentada alRegistre GeneraldelConsorci: dilluns a divendres Compte Urgell, 187,3"
planta de Barcelona, dlssabfe Rbla. Catalunya, 126 de Barcelona. També es podran
presentar en tots e/s Regrsfres Generals dels Ajuntaments membres del Consorci.

l0'.- Les instàncies estarqn a disposició dels interessats, en la seu del Consorci i entots

els

ajuntaments membres del Consorci, tqmbé estarqn disponibles a la l(eb del Consorci :

htto://www.diba.cat/parcsn/parcs/home.qsp i a les respectives webs dels Ajuntaments i

es

completarà amb tots els requisits exigits en la convocatòriq.
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114-- D'acord amb I'article 14.6 de l'Ordenança General, quant s'hagin presentat
en
exercicis anteriors algun dels documents exigits per á participãr en aqiesta
convocatÒria, es farà constar en la instància pe,r a prendre paft en aquesta

convocatòria.

12!.'Possibilitat de reformulació. E/s rnteressats podran formular nova sot.ticitud pet
mateix o diferent projecte, en e/s supòslfs prevrsfos a t'afticte 14.3 de t,ordenaiça

general.

lV.- lmpoft de les subvencions

ll!.'

L'impoft màxim que es destinarà t'any 2013 per a t'atorgament de subvencions
serà de 5.000,00 euros, i el pagament es farà amb càrrec a tã partida 173/4g9.01 det
pressuposf del Consorci per a I'exercici 2013.

màxim
3.000
circumstàncies que

llf.-

L'import

superarà els

50% detcosf de t'activitat i, en tot cas, no
t'Òrgan de Valoració podrà apreciar
aguesfs tímits, que s'hauran de justificàr

t,

degudament a la proposta de concessió.

Amb la finalitat d'atendre el maior nombre possrb/e de sot.ticituds podran atorgar-se
subvencions per impoft inferior al màxim atorgabte, Si e/s imports de subiencio
quedessin reduïts de manera significativa, per raons de disponibititat pressupostària,
Ies. sol'licituds no prioritàries podrien ser no afeses. En tot cas'no s'àbrgaran
subvencions inferiors a 300,00€
V.- Compatibilització de ta subvenció

1þÎ.- La subvenció atorgada pel Consorci det Parc de ta Serratada de Marina per a una
activitat serà compatible amb altres subvencions que t'entitat o associació púgui rebre
per a la mateixa activitat, sempre que t'import totat d'aquesfes no ultrapassi'elóo$ ,6¡tal
i que es comuniqui al Consorci en el mon ent en que es tingui coneixement i, en tot
cas, abans de la proposta de resolució.
Vl.- Criteris objectius
164..- Criteris objectius per valorar les so/./lcifuds.

Per a I'atorgament de subvenclons es prioritzaran, d'acord amb els criteris
següents, e/s acfes, programes o projectes que:

1.
2.

S'executin dins l'àmbit det parc.

i

valoració

2 punts

siguin innovadors i plantejats amb et rigor necessari per tat de
garantir la seva viabilitat.
Tinguin per objecte I'educació ambientat, tant en ets àmbits formals
com no formals.
Estiguin promoguts per Centres d'Ensenyament púbtics o
conceftats.

3.

1

I punt

4.

5. Es desenvolupin dins l'àmbit de
que tinguin caràcter preventiu.

la conservacio

det medi natural

6.

i

Transmetin els valors det patrimoni natural i cutturat amb especiat
orientació a la població resident en els municipis de t'àmbit del öonsorci.

7.

Estiguin adreçats a cot.tectius amb necessrfafs especra/s.

punt

1

punt

3 punts
2 punts

2 punts

Parc de Ia
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Vll.- Composició de l'òrgan de valoració

l7e.-

L'Òrgan

de Valoració serà I'encarregat d'examinar

i

valorar /es so/'/icifuds

presentades, i d'acord amb I'afticle 9.5 esfarà format per:

-

El president del Consorci, o persona en quidelegui

la Diputació de Barcelona
1 representant de la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropotitana de
1 representant de

Barcelona
1 representant de I'Ajuntament de Badalona
1 representant de I'Ajuntament de Sta. Coloma de Gramenet
representant de I'Ajuntament de Montcada i Reixach
representant de I'Ajuntament de Tiana
representant de I'Ajuntament de Sanf Fosf de Campsentelles
El Gerent del Consorci, o persona en qui delegui
El Tècnic Director del Parc de la Serralada de Marina, o persona en qui
delegui, qui actuarà a més a més com a Secretari

El funcionament i característiques de l'Òrgan de valoració serà e/ que correspongui
segons l'acord de creació d'aquest òrgan.
Vlil.- lnformacií, procediment, justificacio i forma de pagament
Qualsevol informació referida a aquesta convocatòria estarà disponible a les
oficines del Consorci, Compte Urgell, 187 3er. de Barcelona, Unitat d'Administració de
Gonsorcr.s. També es podran fer consultes altelèfon: 934 022 423

7Ec
E-

2

19:.- El logotip del Consorci del Parc de la Serralada de Marina haurà de figurar en tota
la publicitat i la documentació que generin les actuacions subvencionades. L'acord de
concessió podrà fixar aspecfes concrets d'aquesta obligació respecte una o més
activitats, ien funció d'aquesta.
20a.- Examinades I valorades les sollicituds presentades, l'Òrgan de valoració formularà
la proposta de concessió que elevarà a l'òrgan competent per a la seva concessró. La

convocatÒria s'haurà de resoldre com a màxim el 30 de juny de 2013.

2f.-

Un cop realitzada I'activitat o projecte objecte de subvenció, les entitats i/o
associacions que resultin beneficiàries hauran de procedir a la seva justificació, d'acord
amb el procedimenf i regulsifs esfab/eds a I'afticle 19 de l'ordenança General.
22".- La justificació de Ia subvenció s'haurà de presentar abans del 31 de gener de
2014, ¡ s'haurà d'acompanyar d'una memÒria, signada pel responsable de I'activitat,
que acrediti el compliment de la finalitat per la qual s'ha concedit.
23"..- El pagament de /es subvencions es farà mitjançant transferència bancària, d'acord
amb les dades facilitades pel beneficiar, segons dr.sposa I'article 17.4 de I'Ordenança

General.
24a.- L'acord de resolució de la convocatòria concretarà el nombre de cÒpies i elformat
en que s'hauran de presentar els projecfes, esfudiq publicacions, etc., que s'hagin

subvencionaf. Si no es determina altre cosa, s'hauran de presentar per triplicat original.

25a.- Tota la documentació i informació necessàrla per poder participar en la
convocatòria, així com el text de I'ordenança general de subvencions esfarà a
o
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disposició dels interessafs a la seu del Consorci, c/ Urgell, 187 3er. pis de Barcelona, o
a I a pàg in a we b http : //www. diba. cat/parcsn/parcs/home. asp

lX.- Servei responsable de la tramitació
26".- EI seruei gesfor encarregat de la tramitació de tot I'expedient de concessó de
subvencions de I'any 2013, serà l'Oficina Administrativa ide Suport Jurídic, de ta
Gerència de Serveis dEspar's Naturals de Ia Diputacio de Barcelona, c/ Comte d'tJrgeil,
187, edificidel rellotge, 3" planta de Barcelona.

X.- Recursos contra Ia resolució de la convocatòria

2V-

Contra la resolució de la convocatòria de subvencions de I'any 2013, es podran
els recursos prevtsfos a la llei de règim jurídic de /es administracions
p(tbliques, idel procediment administratiu comú, 30/1992, 26 de novembre."

interposar

TERCER.- Publicar /es Eases reguladores i la convocatÒria de subvencions per at 2013, amb
inserció d'anuncis al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i ats taulers d'anuncis det
Consorci idels cinc Ajuntaments membres, per a general coneixement.
QUART.- D'acord amb I'ordenança general de subvencions i/es öases reguladores per a la
convocatòria de 2013, i en funció de /es línies d'actuacio del Parc per a I'any 2013, es
prioritzaran els projectes que es refereixin a:

¡

Foment de l'ús públic, de I'educació ambiental

i

coneixement de

la

Serratada de

Marina.

¿

Prevenció d'incendis foresfals. Projectes

o

Projectes o activitats per a Ia millora del patrimoni naturat i culturat det Parc.

o actuacions de miltora de zones forestals
degradades o afectades per incendis foresfals.

CTNQUÈ.- Autoritzar i aprovar /a despesa de com a màxim CINC MtL EUROS (5.000 €) amb

càrrec

a

I'aplicació pressupostària 173/489.01

del

pressuposf

I'aprovació definitiva del pressupost per a I'exercicivinent.

de

2013, condicionada a

SrSÈ.- Facuttar àmptiament i expressament a la Presidència det Consorci per a |adopcó de
quantes resolucions i la subscripció de quants documents resultin necessarls per a ta
formalització i I'execució dels presenfs acords. "

3.

Dictamen pel qual es proposa aprovar el Pressupost del Gonsorci per a
I'exercici 2013.

El Sr. Espinach fa una síntesi de la proposta de pressupost del Consorci per a I'any
2013, d'import 533.732,68 €, tant pel que fa al seu estat d'ingressos com al de
despeses, xifra que representa una disminució del 14,360/0 respecte al pressupost de
I'any anterior.
L'aportació a I'estat d'ingressos és la següent: 350.000 euros de la Diputació de
Barcelona, i 182.732,68 € de la Mancomunitat de Municipis de I'Area Metropolitana de
Barcelona.

El President comenta que I'aportació de la Mancomunitat és la mateixa que la de I'any
anterior.

Parc de la
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El Sr. Espinach indica que la reducció de despeses al pressupost per la supressió de
la paga extra de Nadal, s'ha comptabilitzat a l'exercici 2012.
També comenta que s'observen ajustos relativament severs respecte al conjunt del
pressupost de despeses; Hi figuren una sèrie de despeses captives, en les què no hi
ha marge, com és la llum, l'aigua o el combustible. S'ha fet un ajust lineal, i s'anirà
adaptant a la despesa real.

Destaca com partides significatives el capítol lV, que presenta la contenció prevista
més important, i compren les quantitats destinades a l'atorgament de subvencions,

convenis, i dispositius vinculats a la prevenció d'incendis.
Al'ludeix la possibilitat que un parc de bombers proper al Parc, que anys enrere no
existia, permeti una reducció del cost del dispositiu de vigilància per part del Consorci.
També es podria economitzar amb el sistema de telefonistes, integrant-lo amb els
parcs de Serralada Litoral i el del Montnegre Corredor.

i

El President comenta que l'any passat es va fer un plantejament per tal d'economitzar
les rutes i evitar duplicitats, i aquest any es continuarà amb aquesta mateixa línia
d'actuació
S'incorpora la Sra. Mercè Rius

i

ù

ü
=

El Sr. Espinach diu que com cada any existeix la possibilitat d'incorporar romanents de
tresoreria al pressupost, i aixícompletar alguns capítols,
En aquest sentit, s'ha de tenir en compte la nova Llei Orgànica d'estabilitat
pressupostària, ja que no queda clar que fer amb els romanents de tresoreria
disponibles, i s'estan estudiant fórmules d'aplicació.

El Sr. LIuís Artal opina que aquesta Llei no deroga l'anterior,
l'administració central i autonòmica que a la local.

i va més dirigida a

La Sra. Alejandra Sevilla es refereix al capítol lV i als convenis que han subscrit amb
els ajuntaments i demana aclarir quin són els convenis que es subscriuen per l'any
2013.
La Sra. Cinta Pérez assenyala una reducció d'un 10%.

El Sr. Jordi Jordi Portabella contempla la possibilitat que desprès de la negociació que
s'està duent a terme, es pugui augmentar el pressupost.
El Sr Francesc Bernet fa al'lusió al conveni amb Sta. Coloma de Gramenet que tenia
per objecte la prevenció d'incendis a la zona periurbana; Comenta que s'ha anat
signant des de fa quasi 9 anys, i tenia com a finalitat el manteniment del bosc, de les
zones periurbanes, i dels centres d'informació d'entre altres. comenta que la Directora
del Parc va demanar dades en relació amb el nombre d'hectàrees i el manteniment de
les franges, entre d'altres. S'ha passat de 50.000 euros a 0 euros, i no hi ha cap
partida pressupostària que reculli el finançament per aquestes tasques. Espera que hi
hagi un compromís per part del Consorci per poder segulr desenvolupant-les.

El Sr. Carreras contesta que s'intentarà implementar la disponibilitat pressupostària.
Per altra part, diu que es tracta d'elaborar criteris homogenis, i programar actuacions
de prevenció d'incendis per a tots els municipis.
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L'Assemblea General, amb I'abstenció del Sr. Portabella, aprova el present Dictamen,
el text íntegre del qual és el següent:
"Atès que el gerent del Consorci del Parc de la Serratada de Marina ha elaborat
la proposta de
pressuposf pe|2013, juntament amb els següenfs annexos:la memòria expticativa'dets
obiectius, inversions, activitats i plantitta, l'informe econòmico-fìnancer, i 7es öases d'execució
del pressuposf.

Itgs qye el pressupost presenta, en el seu esfaf de despeses, uns crèdits inicials totats de
C/'VC.CEVTS TRENTA.TRES MIL SET.CEIVTS TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA.
V-U|T CENTTMS (539.732,68 €) en e/ seu estat d'ingre.ssos, unes previsions iniciats totals C¡NCCE'VTS TRE'VTA-TRES MIL SET.CENTS TREA'TA.DOS EUROS AMB SEIXANTA.VUIT
CÈNTIMS (539.T92,6A €)

i,

resuttant

un pressupost equitibrat.

Vist I'informe favorable de I'interuentor detegat del Consorci.
Vist I'aficle 112 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de /es öases det règim tocat, iets
afticles 164 a 168 del Reial Decret Legistatiu 2/2004, de 5 de març, pet qual s:aprova et Text
refos de la Llei reguladora de /es hrsendes locals.

En conseqüència, el

sotasignat gerent proposa que

l'Assemblea General l'adopció dels següenfs:

el

president

del

Consorci elevi a

ACORDS

sorcidel Parc de la Serralada de Marina, per
.CEA'TS TRENTA,TRES MIL SET.CEA/TS
CENTIMS (533.732,68 €), tant pet que fa at seu
estat d'ingressos coln el de despeses, juntament amb fofs e/s annexos i resta de dócumentació

que a continuació es detalla:

- Pressuposfde despeses i rngressos desg/ossaf per partides
- Memòria d'objectius, inversions, activitats i ptantitta de personal
- nforme econòmico-financer
- Bases d'execució del pressuposf
I

Segon.- Exposar al públic aquest Pressuposf en el tauler d'anuncis del Consorci, prèvia
insercio de l'anunci corresponent at Butltetí Oficiat de ta Província de Barcelona, pet termini de
quinze dies hàbils, durant e/s quals e/s rnferessats podran examinar-lo i presentai reclamacions
davant I'Assemblea General del Consorci.
El Pressuposf es consrderarà definitivament aprovaf si drns del termini no s'haguessin presentat
reclamacions. En cas contrari, I'Assemblea Generaldisposarà d'un mes per a resotdre-tes."

4.

Dictamen per la declaració de no disponible dels imports destinats a la
paga extraord¡nàr¡a de Nadal d'acord amb el que d¡sposa I'article 33 del RD
500/1990 de 20 d'abril per tal de donar compliment a I RDL de 20t2012 de 14
de juliol de 2012.

El Sr. Artal comenta que arrel d'una nota informativa del Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques de 23 d'octubre de 2012, s'obliga a les administracions
locals a prendre un acord de Plenari en el que es declari com a no disponible l'import
corresponent a la paga de Nadal del personal de la corporació, que ha de ser
destinada en el futur a fons de pensions i similars, per tal de donar compliment a les
línies establertes pel Reial Decret Llei 2Ol2O12 de mesures per a garantit I'estabilitat
pressupostària i foment de la competitivitat i la Llei Orgànica ilZOlZ d'estabilitat
pressupostària i de sostenibilitat financera.
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La declaració de no disponibilitat es realitza d'acord al que estableix l'article 33 del
Reial Decret 500/1990 de 20, d'abril, és a dir, que es pren aquest acord seguint les
indicacions del Ministeri d'Hisenda, d'acord amb la figura de no disponibilitat tal com la
defineix I'esmentat reial Decret 500/1990.
L'acord no concreta I'import de la no disponibilitat, ja que es determinarà en el futur.

El Sr Portabella fa al'lusió a converses i pactes amb els sindicats a la Diputació de
Barcelona, i pregunta si en el cas que es concretessin, serien extensibles al Consorci,
i afegeix que cal ser respectuós amb els drets dels treballadors, doncs és bastant
injust.

La resposta es afirmativa, ja que el Consorci resta sotmès als convenis i pactes
col'lectius aplicables al personal de la Diputació de Barcelona, d'acord amb el previst
als Estatuts.
El Sr. Juan Francisco Fernández diu, que com responsable a I'ajuntament de Sant
Fost de Campsentelles, esta cercant alguna solució per mitigar aquest problema.

L'Assemblea General aprova

el present Dictamen, el text íntegre del qual és

el

següent:
c

{z

"Vista la nota informativa relativa a I'aplicació per les Entitats Local del que disposen els articles
2 del Real Decret Llei20/2012 de mesures per garantir l'estabilitat pressuposfària i de Foment
de Ia competitivitat, i22 de Ia llei 2/2012, de pressuposfos Generals de I'Estat pel present
exerctct.

Vist que, d'acord amb I'apaftat quatre de I'esmentat añicle 2 del Real Decret-llei 20/2012, "les
quantitats derivades de la supressró de la paga extraordinària i de les pagues addicionals de
complement específrc o pagues addicionals equivalents d'acord amb el gue es disposa en
aquest a¡ticle es destinaran en exercicis futurs a realitzar apoftacions a plans de pensions o
contractes d'assegurances col.lectives que incloguin la cobeftura de la contingència de
jubilació, d'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 2/2012, d'Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera i en els termes i les mesures que es determinin en les corresponents
Ileis de pressuposfos'l

En conseqüència, el sotasignat gerent proposa que el president del Consorci elevi a Assemblea
General l'adopció dels segrÍenfs;

pRtMER.- tmmobititzar a

!'exercici,",

,r:r":::"ìor" ha representatta pasa de Nadat det

personal del 2012

SEGOw.- Afectar aguesfs crèdits a la finalitat establefta a I'apaftat 2 afticle segon de l'esmentat
Real Decret-llei 20/2012 (Apoftacions a Plans de Pensions o similars), sense que es puguin
destinar a cap altre finalitat ni en el 2013 ni en exercicis segúenfs, declarant aguesús crèdÉs
com a no disponibles d'acord amb el que estableix I'afticle 33 del Real Decret 500/1990 de 20
d'abril."

5.

Donar compte dels lnformes Econòmic Financers de I'any 20',1.
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6.

Donar compte dels lnformes Econòmic Financers de I'any 2010, per
subsanar I'error de no haver-ne donat compte en ta úttima Assemblea de
I'any passat.

El Sr. Artal tracta conjuntament
continuació:

els punts 5 i 6 de l'ordre del dia tal com s'exposa a

Cada any la Diputació de Barcelona realitza un Pla d'Actuació en matèria de control
financer que es concreta en la realització d'informes econòmico-financers dels seus
organismes autònoms i dels consorcis en els que té una participació majoritària.
D'acord amb l'article22O apartat 4rt del Reial Decret Legislatiu2t20O4 de S ðe març
pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquesi
informe s'ha de lliurar al Ple de la Corporació, en aquest cas, l'Assemblea del parc de
la Serralada de Marina. Per donar compliment a aquest precepte, posem a la seva
disposició l'informe econòmico-financer del Consorci corresponent a l'exercici del
2011, així com també el del 2010, del que ens varem oblidar fer la corresponent
presentació a la darrera Assemblea.

Tant un informe com I'altre, es pot concloure que són positius, ja que només
s'assenyalen incidències d'escassa incidència sobre la imatge fidel dels estats
financers i la liquidació del pressupost de la situació econòmica i financera del

Consorci. S'assenyalen desfasaments en els terminis de publicació dels pressupostos
del 2010 i 2011 en el BOP, i les trameses a la Generalitat de Catalunya. En el cas de
la Sindicatura de Comptes, la tramesa es va endarrerir per problemes informàtics.
També s'indiquen ajustaments d'escassa materialitat, així com reclassificacions que
afecten a l'inventari de béns, i el recordatori de passar a Patrimoni el saldo del compte
"lnversions en infraestructures i béns destinats a l'ús general" que correspongui al
valor de les inversions acabades que ja s'han recepcionat.
Els esmentats informes queden a disposició de I'Assemblea, i els podem fer arribar per
correu electrònic en format pdf alhora que estem a la seva disposició per a qualsevol
aclariment.

7.

lnforme de Gestió.

La Sra. Cinta Pérez, Directora del Parc, diu que com cada any, s'exposa a I'Assemblea
General elque hem fet i el que volem fer.

S'ha repartit entre el assistents un document que recull, a grans trets, el programa
d'activitats que sorgeix de les directrius de l'Àrea, de la gestió del parc, de copsar les
propostes dels ajuntaments i de la disponibilitat pressupostària.

A continuació, amb el suport d'un power point, presenta I'informe de gestió d'acord
amb l'índex següent:

1. CONSERVACIÓ I TRACTAMENT FíSIC DEL TERRITORI
1.1. Activitats de conservació, prevenció irestauració
1.2. Activitats de gestió del patrimoni públic

2. FOMENT DEL DESENVOLUPAMENT I DE LA PARTICIPACIÓ
2.1. Consells, comissions i convenis
2.2. Polítiques de foment: agrícola, forestal, de serveis i cultura
2.3. lnfraestructures i serveis generals
3. ÚS SocIAL I EDUCAcIÓ Rn¡eIeNrRL
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3.1. Creació i manteniment d'equipaments
3.2. Activitats d'ús social, educació ambiental i publicacions
4. ACTIVITATS GENERALS
4.1. Activitats de planificació, seguiment i avaluació
4.2. Activitats generals i de suport
Pla de Conservació

En relació amb les poblacions controlades es refereix tant a la fauna com a la flora i
hàbitats d'interès de conservació prioritària, i fa esment d'espècies de cada grup, aixÍ
com de les accions realitzades durant l'any 2012, que són les següents:
Flora

.
.
.
.
.
.

i

ù

z{

i hàbitats

d'interès de conseruació prioritària

Formació de la guarderia
Seguiment de les poblacions i possibles impactes (guarderia)

Coordinació per evitar pressió de l'ús públic, com trepig, arranjaments pista,
activitats organitzades
Estuditaxonòmic id'autoecologia de les espècies
Millora d'espais oberts (projectes Caixa)
Control de flora exòtica dels torrents

Fauna d'interès de conservació prioritària

.
.
.

Seguiment icontrolde la nidificació (guarderia) i estudi poblacional (ornitòlegs)
Coordinació i informació per evitar pressió de l'ús públic
Treballs forestals (projectes Caixa)

lndica que els projectes "Caixa" es vinculen amb plans de coordinació abans i desprès
de I'actuació.
Resum de la Campanva contra incendis, anv 2012
Comenta que el Resum es va enviar directament al ajuntaments a finals de setembre.

Entre l'1 de gener i el 31 d'octubre hi han hagut 11 incendis que han cremat més de 4
hectàrees, dels quals 7 han estat fora de la campanya, proporció que no s'havia vist
des de que tenim I'actual dispositiu de vigilància.
Fa esment i mostra imatges de I'incendi al barri de Les Oliveres/camí de la Font de
l'Alzina, a Santa Coloma de Gramenet, i del torrent de Montcerdà a Tiana, que va ser
molt virulent.
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A continuació es refereix a la vegetació cremada en hectàrees, i que recull el quadre
següent:
Data

Municipi

Paratge

Tipus de
vegetació

Vegetació
cremada en ha.

herbassar

0,020

herbassar

0,1

lamífont

17t06t2012

de
Sta Coloma
'Alzina lbarri
de Gramenet
-es Oliveres

Sta Coloma

21t06t2012 de Gramenet -a Bastida
/ Badalona
27106t2012

Sta Coloma

l.

Anselm del

de Gramenet ìiu
forrent de

02t09t2012

Tiana

Montcerdà / can

lallús

herbassar

i

matoll
pins, albellatge

matoll

00

0,025

1,500

TOTAL

1,645

mostra la gràfica que reflexa I'estadística dels incendis des de I'any 1g90 al
2012, i assenyala que malgrat el nombre d'hectàrees afectades per incendié ha estat
quasi el doble que I'any 2011, per haver-hi hagut molts focs i conats, aquests
s'han
controlat amb molta rapidesa.

l?lOe

Per altra part, es refereix al desenvolupament de les incidències, un total de l g9.
Destaca la importància de les torres de guaita en la seva resolució, i considera que
malgrat els ajustos, no se n'hauria de prescindir.
Així mateix, posa de relleu la importància de les actuacions dels parcs de bombers,
com són el de Badalona i el de Santa Coloma de Gramenet, amb els quals hem fet
reunions. Després de 3 anys de col'laboració podem afirmar que els bombers arriben
als indrets abans que nosaltres. Per tant, potser no caldria tenii gent desplegada per la
muntanya, amb els riscos que això comporta; Diu que també funciona el control de
radiotelefonia amb els bombers, i podríem estudiar a fons el I'opció d'establir

comunicacions conjuntes.

per al desenvolupament d'un pla
de parcs
naturals de la diputació de Barcelona, distingint les actuacions executades fins
novembre de 2012, i les previstes per a 2013.
rls sistemes naturals de la xarxa

). Comprèn les actuacions següents:

-

lloma entre la vall de Betlem i la vall de Canyet, a Badalona, amb treballs
d'eliminació de ginesta i vegetació arbustiva per recuperar I'herbassar i de
de poda baixa iselecció de rebrots a I'arbrat. L'extensió és de15,67 ha.

-

lloma del Rocar, a Tiana, amb treballs de poda alta de pi i selecció de
rebrots, i potenciació de I'albellatge. L'extensió és de 3g,46 ha.
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-

Vall de les Canyes, a Santa Coloma de Gramenet, amb treballs de
reparació de les terrasses de pedra en sec per valoritzar el patrimoni
paisatgístic, iuna extensió de185 m lineals, I'eliminació de ginesta
i

vegetació arbustiva, a una extensió de 3,2 ha.

-

Franja entre Vallensana, can Piqué i can Fàbregas, a Montcada i Reixac,
amb treballs de selecció de rebrots d'alzina i podes baixes, i una extensió
de 18,1 ha.

Gestió dels ecosistemes forestals i de ribera (2012113)

Aquestes actuacions cavalquen entre el 2012 i el2013, com són els treballs forestals
a cinc zones del municipi de Montcada i Reixac: can Peces, can Pla, can Moià, can
Fàbregas i turó de Moià, amb una extensió de 32,5 ha.

Les subvencions, mostra un quadre amb el nom de les entitats o associacions
beneficiaries, els municipis, el projecte subvencionat, la quantitat corresponent a
cadascuna d'elles i I'import total atorgat, que són 7.000 euros. L'atorgament es fa
d'acord amb unes bases reguladores i mitjançant un òrgan col'legiat que ho valora.
L'arraniament de camins fa al'lusió a la preparació dels camins durant la segona
quinzena de maig per a la campanya de vigilància i prevenció d'incendis, on s'han
arranjat al voltant de 21 km.
ü
2

El pla de itineraris, comenta que es com un sub Pla de desenvolupament del Pla
d'itineraris delaXarza local de Parcs Naturals, que pretén atendre les peticions, però
també complir uns objectius i uns criteris de gestió, S'ha intentat homolgar-lo amb el
de la Federació d'excursionistes de Catalunya.
I mostra

el

nom dels itineraris següents:

No

Nom ltinerari

01

GR-92 Sender del Mediterrani.
De Tiana a Montcada i Reixac

02

SL-C 96 El Rocar

03

SL-C 141 De Torribera al Puig Gastellar

04

Sl-C 142 El torrent de I'Amigó

05

SL-C144 La vall de Sant Jeroni

06

La vall de Montalegre

07

Al voltant de Sant Pe¡e de Reixac

08

De la Conreria al turó de les Maleses

09

De la font de I'Alba a la Conreria
O
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De la font de I'Alzina al Puig Castellar

De Sant Pere de Reixac al turó de le:

llaleses
12

La font del Tort

t3 Itinerari pedagògic del Torrent de

les

Jruixes a Tor¡ibera

fl proqrama Viu el p , explica que compren, per un costat la part escolar i per altra la
lúdico festiva, la primera es desenvolupa els dies 21 ,22i 23 de febrer, hi pahicipen 34
escoles i un total de 1.226 alumnes.
Pel que fa a la part més fúdica, es celebra: la festa mat¡nal del Parc al monestir de
Sant Jeroni de la Murtra, a Badalona; la Nit d'estels a L'observatori astronòmic, Tiana, i
la poesia al Parc, a I'ermita de sant pere de Reixac a Montcada.
Les publicacions
S'ha fet la impressió de la Memòria 2011 del Parc i s'ha difós a tots el ajuntaments del
Consorci. Comenta que la política a seguir es emprar cada vegad" reñys paper. per
tant, es pot fer la mateixa feina, i penjar-la a la pàgina web. LeJ publicaciôns han estat
la reedició dels desplegables del Parc ajustats a la nova imatge corporativa, i la
impressió i difusió dels desplegables de dos nous itineraris senyalitzats: el torrent de
I'Amigó a Badalona i de Sant Pere de Reixac a Les Maleses, a Montcada i Reixac.

d'objectius i actuacions

que mostra I'estat d'execució del

pla

Relació d'informes

Entre l'1 de gener i el 31 d'octubre s'han emès 35 informes sobre diverses activitats
que es realitzen al Parc.

Assumpte

Nombre

Activitats científiques, culturals i educatives

4

Activitats esportives, turístiques i de lleure

19

Caça (aprofitaments i PTGC - Plans Tècnics
de Gestió Cinegètica-)

1

Filmacions i reportatges fotogràfics

1

Forestal (aprofitaments i PTGMF)

2

lnstal' lacions tècniques

1

Urbanístic

3

Altres

4

Total

35
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Comenta que el volum en la redacció d'informes es manté, amb més intensitat
Badalona, en relació amb les activitats esportives, turístiques i de lleure.

a

La Sra. Cinta Pérez pregunta si algú vol fer preguntes o demanar aclariments.

Es fa referència a la redacció del projecte del camí carener entre Sant Fost de
Campsentelles i Badalona.

La Sra. Mercè Rius els felicita, ja que aquest és un treball que s'havia de fer, i ha de
facilitar la tasca en la extinció de possibles incendis.
En relació a la supervivència del programa Viu el Parc en la seva vessant escolar, es
parla de la complexitat per part d'alguns ajuntaments, com el de Badalona, per
mantenir el cost del trasllat dels escolars de les escoles al parc. La Sra. Cinta Pérez
diu que des de Santa Coloma hi poden anar a peu, i precisa que I'avantatge que té
Sant Jeroni es que dóna molta cobertura.

Tot seguit, la Sra. Pérez presenta els objectius més rellevants

i la

proposta

d'actuacions per a l'any 2013, d'acord amb l'índex següent:

g
E
i

1. CoNSERVAGTÓ r TRACTAMENT FiSrC DEL TERRTTORT
1.1. Activitats de conservació i restauració
1.2. Activitats de prevenció i gestió delterritori

2. FOMENT DEL DESENVOLUPAMENT I DE LA PARTICIPACIÓ
2.1. Consells, comissions i convenis
2.2. Polítiques de foment: agrícola, forestal, de serveis i cultural
2.3. lnfraestructures i serveis generals
3. ÚS SocIAL I EDUCAcIÓ AMBIENTAL
3.1. Creació i manteniment d'equipaments
3.2. Activitats d'ús social, educació ambiental i publicacions
4. ACTIVITATS GENERALS
4.1 . Activitats de planificació, seguiment i avaluació
4.2. Activitats generals i de suport

A continuació la Sra. Pérez exposa les activitats els objectius, i les correponents
actuacions de cadascun dels epígrafs, que en síntesi són les següents:

1.
1

Conservació i tractament físic del territori.

.l . Activitats de conservació i restauració

Objectiu
Objectiu

1
2

Objectiu

3

Redactar i desenvolupar el pla de conservació del patrimoni natural
Execució d'actuacions de millora d'hàbitats, i de conservació de flora
fauna i de restauració del paisaje
Promoure la conservació i difusió del patrimoni cultural
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1.2. Activitats de prevenció i gestió del territori

1
Objectiu 2
objectiu

2.

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

Foment del desenvolupament ide la particioació

2.1. Consells, comissions i convenis

Objectiu

1

Objectiu

2

Objectiu

3

Participar activament en la programació, seguiment, execució i difusió de
les actuacions derivades del conveni amb l'Obra Socialde la Caixa
Mantenir i millorar els mecanismes de comunicació amb els ajuntaments i
els agents socials i les entitats del territori
Cooperar amb els ajuntaments del parc i entitats del territori mitjançant
fórmules de gestió conjunta.

2.2. Politiques de foment agrícola, forestal, de serveis i cultural
Objectiu 1 lmpulsar accions estratègiques de foment del desenvolupament econòmic
objectiu 2 Executar i millora el programa culturalviu el parc

2.3. lnfraestructures i serveis generals
objectiu
Objectiu

1
2

Objectiu

3

3.

Desenvolupar el pla de manteniment de la xarxa viària
Garantir un bon nivell de qualitat en matèria de senyalització i mobiliari
exterior
Garantir, en coordinació amb els ajuntaments, una correcta gestió de la
neteja i recollida de deixalles

Ús social i educació ambiental

3.1. Creació i manteniment d'equipaments

Objectiu 1 Desenvolupar el pla director d,itineraris
Objectiu 2 Col'laborar en les iniciatives d'ordenació i millora de l'ús públic, garantint
l'adequació normativa i les millores ambientals i d'accessibilìtat Oels
eq uipaments existents.
Objectiu 3 Dissenyar estratègies competitives de gestió de la xaxa d'equipaments i
serveis que incrementin el seu autofinançament garantint la qualitat de
I'oferta
3.2. Activitats d'ús social, educació ambiental i publicacions

Objectiu 1 Desplegar les previstes en el pla d,ús públic
objectiu 2 consolidar el programa d'activitats dels equipaments del parc
objectiu 3 Potenciar la difusió der parc en fòrum i activitats públiques

4.

Activitats qenerals

4.1. Activitats de planificació, seguiment i avaluació
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I
Objectiu 2
Objectiu

Elaborar els programes anuals d'actuacions i fer el seguiment periòdic de
l'estat d'execució.
Donar compte de la gestió a través dels canals més adients

4.2. Activitats generals isuport

Objectiu
Objectiu

1
2

Objectiu

3

Objectiu

4

Objectiu

5

8.

Analitzar I'impacte de la gestió mitjançant enquestes o altres sistemes
Consolidar l'ús del sistema d'informació geogràfica de la Xarxa de Parcs
en entorn web (projecte SIGEP)
Treballar en la millora continuada de la gestió per assolir els objectius
normatius del Pla Especial
Garantir la transferència continuada de coneixements elaborats en les
comissions creades com a instruments de coordinació transversal per
aconseguir un veritable treball en xarxa
Millorar la eficiència dels processos administratius

Donar compte de les resolucions de la Presidència

La Secretaria delegada dóna compte de la relació de resolucions de la Presidència
adoptades des de la darrera sessió de l'Assemblea General i que corresponen al
funcionament ordinari de I'ens, numerades amb els números 32 a 100 ambdós
inclosos, del llibre de resolucions de l'any 2012.
c

!iz

Comenta que si els membres de I'Assemblea volen ampliar la informació, els decrets
els expedients corresponents es troben a la seva disposició.

i

I l'Assemblea General resta assabentada.

9.

Torn de paraules

El Sr. Juli Mauri, en relació amb l'informe de gestió fa esment de dues anomalies que
estan creixent: Per una part, I'increment del barraquisme al parc, i planteja la

possibilitat d'establir alguna vigilància i control.
Per altre part, es refereix a la manca de civisme a la muntanya, amb el consegüent risc
d'accidents, com són, entre d'altres, els salts de bicicletes que fan en algunes zones
que resulten molt perillosos.
La Sra. Cinta Pérez diu que són temes que preocupen però de difícil solució.

La Sra. Cinta Pérez comenta que amb I'aprovació del Pla Especial de Serralada de
Marina es preveia la constitució d'una Comissió consultiva, tema que es va plantejar
als ajuntaments. Ara fa 10 anys de I'aprovació ivoldríem fer la primera trobada, que
s'ha previst convocar per al dia 28 de novembre a Sant Jeroni de la Murtra.
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Andreu Carreras Puigdelliura

Núria Marcet Palau

