Consell Plenari 19 setembre 2012
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Ordre del dia CONSELL PLENARI del Consorci
19 de setembre de 2012
1. Aprovació acta sessió ordinària 2CP02/12 de 20 de juny de 2012
2. Presa de possessió nous representants
3. Informació procés ampliació EIN La Conreria-Sant Mateu-Céllecs
4. Informació procés incorporació ajuntament Òrrius al Consorci
5. Constitució comissió de revisió d’estatuts del Consorci
6. Presentació informe final Campanya Prevenció Incendis 2012
7. Informació, anàlisi i negociació pressupost obres adaptació Can Magarola
8. Presentació memòria gestió parc 2011
9. Informe Compte General pressupost 2011
10. Ratificació decret de la presidència Conveni Editorial Alpina: edició mapa del Parc
11. Donar compte Decret del Conseller-delegat contractació amb caràcter urgent d’un guaita
12. Aprovació estudi identificació i avaluació de riscos dels treballadors/es del Consorci
13. Informacions gerència
14. Informacions presidència
15. Despatx d’ofici
16. Assumptes sobrevinguts
17. Informes, precs i preguntes
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3. Informació sobre el procés d’ampliació de l’EIN
CALENDARI tramitació memòria ampliació EIN:

•Acte Conseller 30 juliol, La Roca del Vallès: comunicació tramitació inicial
memòria ampliació EIN

•Aprovació inicial: setembre 2012
•Pla de participació: octubre-desembre 2012
•Resposta al.legacions i incorporació modificacions: gener –juny 2013
•Aprovació definitiva: juny 2013

Consorci del Parc
de la Serralada Litoral
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4. Informació procés incorporació ajuntament Òrrius al
Consorci
Ajuntament d’Òrrius:

•Aprovació incorporació i Estatuts Consorci al ple municipal.
•Informació pública acord: 30 dies
•Enviament certificat acord a la presidència del Consorci
Consorci:

•Aprovació incorporació i Conveni (regulació quota, vigència) Consell Plenari
•Aprovació de la incorporació per part de tots els ens consorciats en els respectius
plens.

Consorci del Parc
de la Serralada Litoral
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5. Constitució comissió de revisió d’estatuts del Consorci
ACTUALITZACIÓ ARTICLES:
1. Òrgans gestió (figures Gerent, Conseller Delegat i Director-Conservador) i
representació (Comissió Executiva, ens consorciats)
2. Òrgans de participació i consulta (Assamblea d’Entitats)

ACORDS-INFORMACIONS CONSELL PLENARI:
1. Càlcul de quotes: en funció de pla econòmic quatriennal aprovat al Consell
Plenari.

Membres comissió de treball: president, vicepresidents (suplent), gerent i
secretari.
Calendari de treball: presentació conclusions màxim segon semestre de 2013.
Consorci del Parc
de la Serralada Litoral
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6. Presentació informe final Campanya Prevenció Incendis 2012

•Dispositiu: 8 guaites (5 Consorci, 3 Diputació). 4 torres de
guaita:
•Vallès: Turó de Céllecs (Vilanova del Vallès) i Castell de
St.Miquel (Montornès del Vallès)
•Maresme: Turó de Cirers (Cabrils) i Turó de Baldiri (Premià
de Dalt)
•Vigilància intervenció: 4 vigilants (3 Consorci, 1 Diputació)
•Horari: 10.00-20.00 h.
•Periode: 1 juny - 13 setembre 2012. Servei permanent
d’activació protocol risc alfa.
•Coordinador de Campanya: coordinació recursos humans,
materials i tècnics.
•Control central: Serralada de Marina
•Infraestructures: torre guaita Cirers

Consorci del Parc
de la Serralada Litoral
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6. Presentació informe final Campanya Prevenció Incendis 2012
Avaluació incidències campanya 2012:
•Nombre d’incendis i conats de foc forestal (0 l’any 2011 i 4 l’any 2012), en
general fora parc.
•Superfície cremada al Parc de la Serralada Litoral de 2012: 1,08 ha
•Protocol Alfa nivells 2 i 3: aprox 20% campanya, Vallès Oriental i Maresme
•Reducció general nombre d’incendis i superfície forestal cremada (19992012) comarques de Barcelona
•Tendència Serralada Litoral reducció columnes i cremes: (32 l’any 2011 i 18
l’any 2012).
•Tendència Serralada Litoral estable incendis i conats
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7. Informació, anàlisi i negociació pressupost obres
adaptació Can Magarola

•
•

Objectiu: cessió masia Can Magarola ajuntament d’Alella al Consorci del Parc
de la Serralada Litoral com a seu del Consorci.
Cost:
• L’Ajuntament d’Alella cedeix gratuïtament l’equipament.
• Consorci realitza inversió inicial obres condicionament interiors
• Projecte inicial d’obres (setembre 2011): condicionament de la totalitat de
la 1a planta. Cost: 176.808,40
• Projecte adaptat d’obres (juny 2012): condicionament parcial de la 1a
planta. Cost: 73,736 euros
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8. Presentació memòria gestió parc 2011
9. Informe Compte General pressupost 2011
10. Ratificació decret de la presidència Conveni Editorial Alpina: edició mapa
del Parc
11. Donar compte Decret del Conseller-delegat contractació amb caràcter
urgent d’un guaita
12. Aprovació estudi identificació i avaluació de riscos dels treballadors/es del
Consorci
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13. Informacions de gerència
Programa

Línies estratègiques 2012
-Redacció pla de conservació. Fase II
-Execució actuacions millora espais oberts-pasturatge
-Redacció del catàleg de fonts i basses del parc
(Vallès Oriental). Execució actuacions prioritàries de millora
de basses i fonts
-Promoció ruta de patrimoni arqueològic. Execució actuacions
prioritàries de conservació patrimoni arqueològic

1. Conservació i
tractament físic
del territori
-Optimització dispositiu de prevenció d’incendis
-Desenvolupament Pla Bàsic de Prevenció
d'Incendis.
Xarxa de punts d’aigua i punts de guaita
-Desenvolupament Pla de Gestió Forestal

10

13.
gerència
11.Informacions
Informacions dede
gerència
Programa

Línies estratègiques 2012
-Cooperació en fórmules de gestió conjunta Ajuntaments i
entitats del territori. Custòdia del territori.
-Impuls Associació de Propietaris Forestals del parc i
consolidació Assemblea d’Entitats

2. Foment del
desenvolupament
i participació

-Redacció pla de foment de l’activitat econòmica
-Desenvolupament programa Parc a Taula. Participació
fires i activitats per a la promoció empreses locals
-Desenvolupament programa cultural Viu el Parc
-Pla de manteniment de la xarxa viària
-Pla de senyalització

Consorci del Parc
de la Serralada Litoral
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13. Informacions de gerència
Programa

Línies estratègiques 2012
-Millora d’equipaments . Adequació normativa i millora
ambientalització.
-Diseny estratègies gestió xarxa equipaments. Increment
autofinançament i innovació programa d’activitats

3. Ús social i
educació
ambiental

4. Activitats
generals

-Desenvolupament pla director d'itineraris.
-Desenvolupament actuacions Pla d’Ús Públic:
-Construcció àrees d’aparcament
-Construcció àrees de mirador
-Consolidació xarxa de punts d’informació
-Pla de participació PUP. Ordenances d’ús públic
-Pla d’educació ambiental
-Treball proposta d’ampliació de l’EIN –
DTS Generalitat
-Definició mecanismes col.laboració externa
Consorcide
dellaParc
-Millora sistema d’avaluació
gestió-SIGEP
de la Serralada Litoral
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13. Informacions de gerència

•

Calendari aprovat pagament aportacions ens
consorciats:

Fracció quota

Periode de pagament

1r Pagament 50% quota

1 de gener a
30 de juny 2012

2n Pagament 50% quota

30 de juny a
31 octubre 2012

Consorci del Parc
de la Serralada Litoral
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13. Informacions de gerència
4. Creació Associació propietaris forestals del parc
Objectiu:
• Incentivar gestió forestal conjunta finques associades i crear teixit social territori.
• Promoure comercialització aprofitaments forestals
• Atendre i recolzar restauració finques afectades per pertorbacions (incendis, nevades).
Actuacions
•
Representar interessos propietaris en reunions i jornades.
•
Establir-se com interlocutor davant administracions o entitats
•
Gestionar execució del Pla marc de gestió i millora forestal:
-Associació tramita tots permisos
-Associació contracta, supervisa i certifica tots treballs
-Associació ven tots productes
-Associació liquida al propietari els beneficis o cobreix les despeses
Consorci del Parc
de la Serralada Litoral
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13. Informacions de gerència
4. Creació Associació propietaris forestals del parc
Òrgans i eines clau de col.laboració:

•Conveni Marc de col•laboració: Ajuntaments, Associació de propietaris (entitat sense ànim

de lucre) i Diputació de Barcelona.
•Comissió de treball: constituïda pels representants dels signants del conveni Æ recolza
redacció i execució Pla Marc.
•Pla Marc de recuperació i valorització de finques forestals

•Diputació de Barcelona:
-Destina enginyer forestal per recolzar redacció i execució Pla Marc.
-Financia, mitjançant programes anuals, execució del Pla Marc.
-Actuacions Pla Marc s’executen prèvia signatura contracte privat entre
associació de propietaris i propietari forestal associat que lliurement vulgui participar.

Consorci del Parc
de la Serralada Litoral
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13. Informacions de gerència
5. Informació conveni equipament Can Girona

•Proposta tancament indefinit equipament Ajuntament Barcelona
•Contraproposta projecte educatiu autososotenible a llarg termini

Consorci del Parc
de la Serralada Litoral
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13. Informacions de gerència
6. Dinamització Assamblea entitats. Reunió
President AE:

• Ampliació EIN
•Gestió activitats ús públic organitzades
• Activitats organitzades: excursionistes i
•
•
•

ciclistes
Nombre d’informes activitats (2011): 70
Normativa:
• PEIN
• Pla Especial La Conreria Sant MateuCéllecs
Proposta acord realització activitats
organitzades ajuntaments-Consorci:
• Terminis presentació activitats
• Acord xarxa recorreguts
Consorci del Parc
de la Serralada Litoral

17

13. Informacions de gerència
Sessions i veredicte I Ral•li fotogràfic
Objectius

Promoure valors naturals, culturals i històrics del Parc
i dels seus municipis

Calendari

2 sessions en cap de setmana: 14 de juliol i
7 d’octubre. Horari: de 9 a 15 h

Temàtica i
suport

Lliurada en la inscripció. Digital

Premis

•
•
•

1 PREMI: àpat en restaurant Parc a Taula i
cistella de productes Parc a Taula
3 PREMIS: cistella de productes Parc a Taula
Publicació a web i publicacions Diputació i
Consorci i calendari del Parc 2013

Jurat i
veredicte

•

Fotògraf professional, tècnic del Consorci i
tècnic Diputació

Lliurament
de premis

•

26 d’octubre
2012,
Consorci
del Teià
Parc
de la Serralada Litoral

18

14. Informacions de presidència
•
•
•

Negociació Diputació Barcelona Pressupost 2013. Estat de tresoreria 2012
Proposta sessió Consell Planari novembre a Can Magarola
Personal campanya prevenció incendis: expedient guaita torre de Sant
Miquel
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15. Despatx d’ofici
16. Assumptes sobrevinguts
17. Informes, precs i preguntes
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