2CP02/13

Acta de la sessió ordinària del Consell Plenari del Consorci del Parc de la Serralada Litoral celebrada el
19 de juny de 2013

A Cabrera de Mar, comarca del Maresme, a les tretze hores i divuit minuts del dia 19 de juny de 2013, es
reuneixen en sessió ORDINÀRIA del CONSELL PLENARI a la Sala d’Actes de la Seu del Consorci, sota
la Presidència del Sr. Rafael Ros i Penedo, els representants designats pels Ens consorciats següents:
Sr. Marc Almendro Campillo, representant suplent de l’Ajuntament d’Alella.
Sr. Pere móra Juvinyà, representant de l’Ajuntament d’Argentona
Sra. Núria Pera Maltes, representant de l’Ajuntament de Cabrera de Mar.
Sr. Rafael Ros Penedo, representant de l’Ajuntament de La Roca del Vallès
Sra. Maria Rosa Viñallonga Antich, representant de l’Ajuntament de Montornès del Vallès.
Sra. Teresa Casellas Abella, representant suplent de l’Ajuntament de Teià.
Sr. David Ricart Miró, representant de l’Ajuntament de Vallromanes.
Sr. Joan Adell i Pla, representant de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt
Sr. Eudald Calvo i Català, representant del Consell Comarcal del Maresme

Assisteixen també, amb veu i sense vot:
Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci
Sr. Jordi Bellapart Colomer, Conseller Delegat del Consorci
Sr. Quique Rasche Vilanova, Cap de la Direcció Territorial Oriental de l’Àrea d’Espais Naturals de la
Diputació de Barcelona.
Sr. Ramon Minoves Pujols, Coordinador en Matèria d’Espais Naturals i Medi Ambient de la Diputació de
Barcelona.
Sr. Albert Obiol, Assessor de la Gerència d’Espais Naturals i Medi Ambient de la Diputació de Barcelona i
Sr. Ramon Minoves, coordinador de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona .
Sr. José Navarrro Martín, Regidor de l’Àrea de Gestió i Millora de l’Administració de l’Ajuntament de Tiana.
Sr. José Luis Vázquez Rivas, Cap de l’Àrea de Medi Natural de la Generalitat de Catalunya.
Han excusat la seva assistència:
Sra. Marina Infiesta Sander, representant de l’Ajuntament de Cabrils.
Sr. Antoni López Guillén, representant de l’Ajuntament de Premià de Dalt
Sr. Ramon Majà Esteve, representant de l’Ajuntament de Vilanova del Vallès
Sr. Joaquim Brustenga Etxauri, representant del Consell Comarcal del Vallès Oriental.
Sr. Andreu Carreras Puigdelliura, representant de la Diputació de Barcelona
No han assistit:
Sr. Juan Francisco Garcia Cava, representant de l’Ajuntament de Martorelles
Sra. Olivia Mones Estévez, representant de L’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles.
Sr. Héctor González Guijarro, representant de l’Ajuntament de Tiana
Sr. Marià Morera Goberna, representant de la Generalitat de Catalunya.
Hi ha quòrum de constitució en primera convocatòria segons l’establert a l’article 22.2 dels Estatuts
vigents del Consorci i a l’article 98. c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós del a Llei Municipal i de Règim local de Catalunya.
Essent les 13.18 hores, en primera convocatòria s’obre l’acte donant-se compte per part del Sr. Secretari,
Sr. Santiago Pérez Olmedo, dels punts que consten a la convocatòria i que ja són del coneixement dels
assistents.

1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 2CP04/12 DE 21 DE
NOVEMBRE DE 2012

Havent estat distribuït l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del Consell Plenari del Consorci Parc
Serralada Litoral 2CP04/12 de 21 de novembre de 2012 juntament amb la tramesa de la convocatòria de
la present sessió, seguidament se sotmet a votació.
A continuació, per unanimitat dels assistents, s’aprova l’acta de la sessió ordinària 2CP04/12 del Consell
Plenari del Consorci Parc Serralada Litoral de 21 de novembre de 2012.
2.- PRESA DE POSSESSIÓ DE NOUS REPRESENTANTS, SI S’ESCAU.
No estan presents a la sessió plenària cap dels nous representants que han estat nomenats per alguna de
les entitats consorciades i que resten pendents de prendre possessió del càrrec.
3.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 02/2013 PER
MINORACIÓ D’ALGUNES PARTIDES AL PRESSUPOST D’INGRESSOS DE L’EXERCICI 2013 I EL
CORRESPONENT AJUSTAMENT DEL PRESSUPOST DE DESPESES, PER REDUCCIÓ DE
L’APORTACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci que exposa
extensament aquest punt de l’ordre del dia.
Seguidament i per part del Sr. Secretari es dóna lectura a la proposta d’acord, sotmetent-se a votació el
present punt de l’ordre del dia, essent que per unanimitat dels assistents s’aprova el següent acord:
“Atès l’informe de la Intervenció de fons de 18 de juny de 2013.
Ateses les competències del Consell Plenari de conformitat amb el que disposa l’article 22 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local i l’article 49 del Real Decreto 500/1990, de
20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals en matèria
de pressupostos, es proposa l’adopció dels següents ACORDS
PRIMER.- Aprovar inicialment la següent proposta de modificació de crèdits núm. 2 mitjançant baixes per
anul·lació
Disminució de previsions d’Ingressos
Partida
450.60

Concepte
Transferències corrents

Import inicial

Import final
21.219,28

9.180,00

Augment de previsió d’Ingressos
Partida
750.60

Concepte
Transferències de capital

Import inicial

Import final
7.848,23

8.256,79

Baixa de Despeses per anul·lació
Partida
Concepte
13100 RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL

Import inicial
114.708,20

Import final
103.077,48

SEGON.- Publicar aquestes modificacions pressupostàries al Butlletí Oficial de la Província i al tauler
d’anuncis de la Corporació, de conformitat amb l’establert a l’ article 169 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.”
4.- INFORMACIÓ DE LA GESTIÓ DELS CONVENIS REGULADORS DE L’APORTACIÓ ECONÒMICA
2013 AMB ELS ENS CONSORCIATS.
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci, que intervé per
exposar extensament aquest punt de l’ordre del dia:
•

Convenis signats amb tots els ajuntaments. Situació Argentona, Teià i Martorelles

•

•
•

Aprovació calendari pagament aportacions ordinàries ens consorciats:
1r pagament 50% quota: 1 de gener a 28 de juny 2013
2n pagament 50% quota: 30 de juny a 31 octubre 2013
Aprovació calendari pagament aportacions extraordinàries ens consorciats:
Pagament únic termini 30 maig 2013
Pressupost 2013 pendent: 64,5%

5.- INFORMAR, SI S’ESCAU, EL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST 2012, ALS EFECTES
PREVISTOS A L’ARTICLE 212.2 DEL TEXT REFÓS DE LA LLEI D’HISENDES LOCALS.
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci, que intervé per
exposar extensament aquest punt de l’ordre del dia.
A continuació i per part del Sr. Secretari es dóna lectura a la proposta d’acord. Seguidament, se sotmet a
votació el present punt de l’ordre del dia, essent que per unanimitat dels assistents s’aprova el següent
acord:
“Vist el Compte General del Pressupost corresponent a l’exercici 2012, formulat per la Intervenció de Fons
d’acord amb allò que disposa l’article 212 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
Atès que la Base 21 d’execució del pressupost estableix que el Consell Plenari es constituirà com a
Comissió Especial de Comptes a l’objecte de comprovar i d’informar el Compte General, d’acord amb els
termes establerts en l’article 212 del text refós de la LRHL.
Atès que d’acord amb l’article 101.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text
refós de Llei Municipal de Règim Local de Catalunya, el compte general i la documentació
complementària han estat a disposició dels membres del Consell Plenari perquè els pugessin examinar i
consultar amb l’antelació mínima de quinze dies que preveu la legislació vigent.
En virtut de tot això, es proposa al Consell Plenari l’adopció del següent acord:
PRIMER.- INFORMAR FAVORABLEMENT el Compte General de l’exercici 2012 del Consorci del Parc de
la Serralada Litoral.
SEGON.- SOTMETRE l’expedient a exposició pública durant el termini de quinze dies hàbils, a fi que
durant aquest termini i vuit dies més els interessats pugin formular les observacions, inconvenients i
defectes.
TERCER.- DETERMINAR que pel cas de no formular-se’n cap observació durant l’esmentat termini,
l’informe s’entendrà elevat a definitiu i l’expedient serà sotmès a aprovació reglamentària pel Consell
Plenari del Consorci en el termes previstos a l’article 212.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.”
6.- INFORMACIÓ SOBRE EL PROCÉS D’AMPLIACIÓ DE L’EIN
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci, que intervé per
exposar extensament aquest punt de l’ordre del dia, incidint la seva explicació en els apartats que tot
seguit s’exposen, i manifestant que s’intentarà adaptar la cartografia a escala local:
•
•

•

Aprovació definitiva del Govern Decret de modificació del PEIN per a l’ampliació de l’espai
de La Conreria- Sant Mateu-Céllecs: 9 d’abril de 2013
Acte informatiu aprovació definitiva modificació PEIN: acte formal proper Consell Plenari;
acte de reubicació senyalització límits parc; edició i distribució clip de vídeo imatges zones
incorporades l’EIN de cada municipi.
Gestió: aplicació normativa general del PEIN. Previsió de revisió del Pla Especial.

7.- INFORMACIÓ SOBRE LA CAMPANYA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS 2013.

El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci, que intervé per
exposar extensament aquest punt de l’ordre del dia, incidint la seva explicació en els apartats que tot
seguit s’exposen:
•
•
•

Treball conjunt Oficina Tècnica de Parcs Naturals i Oficina tècnica de Prevenció d'Incendis :
integració dispositius de guaites, vigilants PVI i ADF.
Període de vigilància és previst per a 14 de juny-12 de setembre de 2013, donades les
condicions meteorològiques favorables, en horari continuat de 11.30 a 19.30h.
Equip humà i tècnic:
o Servei de guaita: 4 torres de guaita (Céllecs -Vilanova del Vallès-, Cirers -Cabrils-,
Baldiri -Premià de Dalt- i St Miquel -Montornès del Vallès-).
o Servei de vigilància PVI: vehicle de vigilància en ruta dins i fora parc diàriament tota
la campanya.
o Servei de vigilància Conveni ADF: activació de vehicle en periodes de risc alfa
elevat, amb l'objectiu de reforçar la vigilància i primera extinció en situació de risc
alt d'incendi.

Essent les 13:50 hores s’absenta justificadament de la sessió el Sr. Pere móra Juvinyà, representant de
l’Ajuntament d’Argentona.
8.- INFORMACIÓ SOBRE LA GESTIÓ DEL PROJECTE D’ADEQUACIÓ DE LA NOVA SEU A CAN
MAGAROLA. PROJECTE CALDERA DE BIOMASSA.
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci, que intervé per
exposar extensament aquest punt de l’ordre del dia, incidint la seva explicació en els apartats que tot
seguit s’exposen:
•

Aprovació conveni Consorci-Ajuntament d’Alella per a l’ús de Can Magarola per part de
l’ajuntament d’Alella en data 30 de maig de 2013
o Conveni Objecte: cessió masia Can Magarola ajuntament d’Alella al Consorci del
Parc de la Serralada Litoral
o Ús: seu del Consorci
o Termini: 20 anys + pròrrogues segons acord
o Cost: cessió gratuïta de l’equipament.

•
Projecte Consorci inversió inicial obres condicionament interiors. Cost: 85.293,54 €.
Escomeses
o Adequació de la xarxa elèctrica. 771,48
o Augment de potencia. 24.121,26
o Escomesa d’aigua, 9.758,80
Instal·lacions interiors
o Distribució interior instal·lació d’enllumenat i baixa tensió, telefonia i internet 15.515,00
o Elements de protecció contra incendis (extintors) 300,00
o Instal·lació de lampisteria aigua sanitària freda i calenta per a dutxes i cuina. 1.424,00
o Seguretat (Alarma) 600,00
Ram de paleta
o Adequació cuina: col·locació de pica i taulell de granit i endolls per a nevera i microones:
6.000,00
o Construcció envans de vestidors i instal·lació de taquilles, penja-robes i bancs: 3.500,00
o Construcció paviment de vestidors: 2.000,00
o Adaptació serveis: arrencada d’inodors i lavabos en serveis dones existents i col·locació de
dutxes: 6.500,00
TOTAL 85.293,54 € (IVA inclòs)

•

Redacció i inversió projecte instal·lació caldera de biomassa + instal·lació sistema de radiadors:
Àrea Territori i Sostenibilitat de Diputació de Barcelona

Essent les 14:08 hores s’absenta justificadament de la sessió la Sra. Núria Pera Maltes, representant de
l’Ajuntament de Cabrera de Mar.
9.- INFORMACIÓ SOBRE EL PROJECTE CONVENI LA CAIXA 2013-2014.
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci, que intervé per
exposar extensament aquest punt de l’ordre del dia, incidint la seva explicació en els apartats que tot
seguit s’exposen:
•
•
•

Objectiu: potenciació de la pastura extensiva en zones forestals com a eina de gestió dels
ecosistemes agroforestals”.
Inversió: 2012: 100.000 € + 2013-2014: 110.000 €
Actuacions:
o En conreus i pastures:
1. Llaurar i sembrar conreus i pastures existents i parcialment abandonats.
2. Estassades selectives o totals manuals i mecanitzades.
3. Instal·lar tancats i abeuradors per al ramat.
o En zones boscoses:
4. Realitzar treballs forestals: creació de zones desvesades, aclarides, selecció de
rebrots, estassades selectives de matoll i eliminació de restes vegetals

10.- RATIFICACIÓ DEL D007/2013 D’ESMENA D’ERROR AL PRESSUPOST 2013
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci, que intervé per
exposar extensament aquest punt de l’ordre del dia.
A continuació i per part del Sr. Secretari es dóna lectura a la proposta d’acord. Seguidament, se sotmet a
votació el present punt de l’ordre del dia, essent que per unanimitat dels assistents s’aprova el següent
acord:
“Mitjançant el Decret del president 007/2013, de 2 d’abril, es va procedir a aprovar una resolució amb el
contingut literal següent:
“Correcció d’errors materials en l’acord plenari relatiu a l’aprovació del Pressupost per l’exercici
2013
El Consell Plenari celebrat el 20 de març de 2013 va aprovar inicialment el Pressupost per
l’exercici 2013.
Havent-se detectat que en l’elaboració del citat pressupost es va cometre un error material
consistent en incrementar els ingressos previstos amb 2.013 euros tota vegada que es va sumar
aquest valor que correspon a l’exercici comptable com a ingrés, cal procedir al càlcul correcte dels
ingressos i a minorar en proporció les despeses previstes per tal de mantenir el balanç
pressupostari.

Atesa la necessitat d’esmenar l’error detectat de forma imminent per tal que pugui procedir-se a
l’aprovació definitiva del Pressupost 2013, i tenint en compte que no està previst celebrar sessió
plenària fins el mes de juny de 2013, és d’aplicació el que preveu l’article 105.2 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú.
En ús de les competències previstes a 12.8 dels vigents estatuts
HE RESOLT:
PRIMER.- Aprovar la correcció de l’errada consistent en l’addició de la xifra corresponent a
l’exercici 2013 en el pressupost d’ingressos d’acord amb els conceptes següents:
Pressupost d'Ingressos
CAP.
III
TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
CAP.
IV
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP.V
INGRESSOS PATRIMONIALS
CAP.
VII
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
Total Ingressos

300,00
693.863,90
100,00
93.141,78
787.405,68

SEGON.- Aprovar la corresponent minoració en el pressupost de despeses, que s’aplicarà a la
classificació 172.210 Infraestructures i béns naturals, fixant-se la seva dotació en 27.751,23 Euros,
resultant els conceptes següents:
Pressupost de Despeses
CAP.I
DESPESES DE PERSONAL
CAP.II
DESPESES CORRENTS
CAP.III
DESPESES FINANCERES
CAP.IV
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP.VI
INVERSIONS
Total despeses

528.211,73
141.937,94
500,00
7.231,52
109.524,49
787.405,68

TERCER.- Ratificar, si s’escau, la present resolució en la propera sessió plenària que se celebri “.
És per això que es proposa al Consell Plenari l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- RATIFICAR el Decret de la presidència número 007/2013, de 2 d’abril
SEGON.- ASSUMIR-NE el contingut”.

11.- RATIFICACIÓ DEL D009/2013 D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST 2013 D’ACORD
AMB ELS CRÈDITS CONSIGNATS SEGONS EL DECRET DE LA PRESIDÈNCIA D007/2013
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci, que intervé per
exposar extensament aquest punt de l’ordre del dia.
A continuació i per part del Sr. Secretari es dóna lectura a la proposta d’acord. Seguidament, se sotmet a
votació el present punt de l’ordre del dia, essent que per unanimitat dels assistents s’aprova el següent
acord:

Mitjançant el Decret del president 009/2013, de 15 d’abril, es va procedir a aprovar una resolució amb el
contingut literal següent:

“El Consell Plenari del Consorci en sessió ordinària celebrada el 20 de març de 2013 va aprovar
inicialment el Pressupost general del Consorci per l’exercici 2013.
El citat acord va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província el 28 de març de 2013 i al Tauler
d’Anuncis del Consorci des de la mateixa data.
Mitjançant el decret del President núm. D007/2013, de 2 d’abril, es va procedir a la correcció d’un
error material aritmètic en el Pressupost d’Ingressos i a la corresponent rectificació en el
Pressupost de Despeses. El citat decret es va incorporar a l’expedient d’aprovació del Pressupost
per a consulta pública.
Durant el termini d’informació pública, que va finir el 12 d’abril de 2013, no s’han formulat
reclamacions ni suggeriments en el Registre General del Consorci del Parc de la Serralada Litoral,
procedint, per tant, l’aprovació definitiva del Pressupost general del Consorci per l’exercici 2013
Atesa la necessitat de procedir a l’aprovació definitiva del Pressupost 2013, i tenint en compte que
no està previst celebrar sessió plenària fins el mes de juny de 2013, és d’aplicació el que preveu
l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, és per això que en ús de les competències
previstes a l’article 12.8 dels vigents estatuts
HE RESOLT:
PRIMER.- Aprovar definitivament el Pressupost General del Consorci per l’exercici 2013 d’acord
amb els crèdits consignats segons el Decret de la presidència D007/2013, de 2 d’abril, essent el
resum per capítols el següent:
Pressupost d'Ingressos
TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES
CAP. III
INGRESSOS
300,00
CAP. IV
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
693.863,90
CAP.V
INGRESSOS PATRIMONIALS
100,00
CAP. VII
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
93.141,78
Total Ingressos
787.405,68
Pressupost de Despeses
CAP.I
DESPESES DE PERSONAL
528.211,73
CAP.II
DESPESES CORRENTS
141.937,94
CAP.III
DESPESES FINANCERES
500,00
CAP.IV
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
7.231,52
CAP.VI
INVERSIONS
109.524,49
Total despeses
787.405,68
SEGON.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província el resum per capítols del Pressupost 2013 i la
Plantilla de personal d’aquest mateix exercici.
TERCER.- Ratificar, si s’escau, la present resolució en la propera sessió plenària que se celebri”.
És per això que es proposa al Consell Plenari l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- RATIFICAR el Decret de la presidència número 009/2013, de 15 d’abril
SEGON.- ASSUMIR-NE el contingut”.

12.- RATIFICACIÓ DEL D008/2013 DE CORRECCIÓ D’ERRORS MATERIALS EN L’ACORD PLENARI
RELATIU A L’APROVACIÓ DE LES BASES DEL V CONCURS FOTOGRÀFIC DEL PARC DE LA
SERRALADA LITORAL
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci, que intervé per
exposar extensament aquest punt de l’ordre del dia.

A continuació i per part del Sr. Secretari es dóna lectura a la proposta d’acord. Seguidament, se sotmet a
votació el present punt de l’ordre del dia, essent que per unanimitat dels assistents s’aprova el següent
acord:

“Mitjançant el Decret del president 008/2013, de 4 d’abril, es va procedir a aprovar una resolució amb el
contingut literal següent
“Correcció d’errors materials en l’acord plenari relatiu a l’aprovació de les Bases del V Concurs
fotogràfic del Parc de la Serralada Litoral
El Consell Plenari celebrat el 20 de març de 2013 va aprovar inicialment les Bases del V Concurs
fotogràfic del Parc de la Serralada Litoral
Havent-se detectat que en la redacció del citat document es van cometre errors que poden induir
a una interpretació errònia de les mateixes, i amb l’objecte de millorar-ne la seva comprensió i
aplicació per part del públic al qual estan destinades, cal procedir a la modificació de la seva
redacció.
Atesa la necessitat d’esmenar l’error detectat de forma imminent per tal que pugui procedir-se a
la difusió de l’activitat el més aviat possible, i tenint en compte que no està previst celebrar sessió
plenària fins el mes de juny de 2013, és d’aplicació el que preveu l’article 105.2 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú.
En ús de les competències previstes a l’article 12.8 dels vigents estatuts
HE RESOLT:
PRIMER.- Aprovar la redacció modificada de les Bases del V Concurs fotogràfic del Parc de la
Serralada Litoral amb el contingut següent:

Bases del V Concurs fotogràfic del Parc de la Serralada Litoral
1.

S’estableixen dues categories amb dues modalitats per cadascuna d’elles:

A.
Categoria Instagram, imatges capturades mitjançant dispositius mòbils utilitzant
l’aplicació gratuïta Instagram®:
Modalitat A.1: natura
Modalitat A.2: activitat humana
B.
Categoria digital, imatges capturades mitjançant càmera digital o dispositiu mòbil:
Modalitat B.1: natura
Modalitat B.2: activitat humana
2.
Les fotografies han de ser realitzades dins els límits del Parc de la Serralada Litoral,
tenint en compte la legislació d’aplicació en els Espais Naturals amb especial atenció al Decret
148/1992, de 9 de juny, sobre activitats fotogràfiques, científiques i esportives que poden afectar
les espècies de la fauna salvatge.
3.

Podrà participar en aquest concurs qualsevol persona, aficionada o professional.

4.

No hi ha límit de fotografies per autor.

5.
Les fotografies hauran de ser inèdites, sense haver estat mai presentades ni premiades
en cap altre concurs.
6.

La inscripció en aquest concurs és gratuïta.

7.
L’inici del termini de presentació és l’1 d’abril de 2013 i la finalització del termini de
presentació de les obres és fins les 23:55 hores del 30 de setembre de 2013. El Consorci es
reserva el dret d’ampliar aquest termini.
8.
Cada fotografia que concorri a la Categoria Instagram ha d’etiquetar-se amb el hashtag
#5concursPSL i haurà de contenir:
títol de la fotografia
modalitat a la qual concorre (#natura o #activitathumana)
lloc de presa de la fotografia (indret i municipi)
A més, mitjançant correu electrònic a l’adreça p.slitoral@diba.cat es farà arribar el formulari
Participació al V Concurs fotogràfic del Parc de la Serralada Litoral (un formulari per a cada
fotografia presentada al concurs) indicant les dades següents:
Títol de la fotografia
Modalitat a la qual concorre
Lloc de presa de la fotografia (indret i municipi)
Nom i cognoms de l’autor/a
Municipi de residència
Telèfon de contacte
Adreça electrònica de contacte
9.
Les fotografies que concorrin a la Categoria digital, han d’adreçar-se mitjançant correu
electrònic a l’adreça p.slitoral@diba.cat acompanyades del formulari Participació al V Concurs
fotogràfic del Parc de la Serralada Litoral (un formulari per a cada fotografia presentada al
concurs) indicant les dades següents:
Títol de la fotografia
Modalitat a la qual concorre
Lloc de presa de la fotografia (indret i municipi)
Nom i cognoms de l’autor/a
Municipi de residència
Telèfon de contacte
Adreça electrònica de contacte
10.
Les dades que es remetin a través del formulari electrònic s'incorporaran als sistemes
d'informació del Consorci del Parc de la Serralada Litoral i s'utilitzaran exclusivament per
qüestions relacionades amb la participació al V Concurs fotogràfic del Parc. Caldrà l’acceptació
expressa de la política de protecció de dades. Mitjançant la indicació de les dades, i de
conformitat amb el que estableix l'article 6 de la LOPD, s’atorgarà el consentiment inequívoc al
Consorci del Parc de la Serralada Litoral perquè procedeixi, en compliment de les finalitats
esmentades en l'apartat anterior, al tractament de les dades personals facilitades. No obstant
això, en qualsevol moment es podran exercir els drets d'accés, rectificació, oposició i, si és el
cas, cancel·lació, a l'adreça: Av. Onze de Setembre, 53, 1r, 08349 Cabrera de Mar, o al correu
electrònic: p.slitoral@diba.cat
11.
Periòdicament les fotografies s’incorporaran a la pàgina web www.diba.cat/parcsn/litoral
i al Facebook del Parc de la Serralada Litoral. Els visitants podran marcar-les “m’agrada” i el
resultat de la votació mitjançant Facebook determinarà el Premi obert del públic.
12.
Premis:
Premis a cada una de les quatre modalitats —Instagram natura, Instagram activitat humana,
Digital natura i Digital activitat humana— dotats amb una cistella de productes agroalimentaris
procedents dels i les productors i productores que participen en el programa El Parc a Taula. En
cas que el premi quedi desert en alguna de les modalitats, el jurat podrà atorgar accèssits. En
qualsevol cas, el nombre màxim de fotografies premiades serà de quatre.
Premi obert del públic, entre totes les modalitats (segons votació Facebook), dotat amb una
cistella de productes agroalimentaris procedents dels i les productors i productores que participen
en el programa El Parc a Taula.
Premi extraordinari. Entre les fotografies guardonades se n’escollirà una que es dotarà amb un
Premi Extraordinari d’un cap de setmana per a dues persones, en règim de pensió completa, en
una casa rural entre les que participen en el programa El Parc a Taula.

13.
El jurat serà format per persones relacionades amb el món de la fotografia, de la
comunicació, de les arts i del Parc de la Serralada Litoral.
14. La decisió del jurat serà inapel·lable.
15.
Les fotografies presentades que resultin guanyadores o guardonades quedaran en
propietat del Consorci del Parc de la Serralada Litoral, que en tindrà la titularitat dels drets d’autor
o autora, de publicació i de reproducció, i dels drets de cessió a tercers, sense limitació de cap
mena i indefinidament, sempre amb la indicació al peu de la fotografia del nom de l’autor o
autora. A aquests efectes el Consorci del Parc de la Serralada Litoral podrà realitzar la
publicació, reproducció i exercici dels drets d’autor o autora directament o en col·laboració amb
altres entitats, igualment sense limitació de cap mena i per temps indefinit.
16.
La resta de fotografies romandran a la web i al facebook si l’autor no sol·licita la seva
retirada expressa.
17.
El veredicte del jurat es farà públic la segona quinzena d’octubre amb convocatòria dels
mitjans de comunicació i en acte obert al públic i concursants, que tindrà lloc en un equipament
d’un municipi del parc.
18.
Les fotografies guanyadores o guardonades podran ser utilitzades per a l’edició de
material divulgatiu del Parc, que serà distribuït a través dels catorze ajuntaments consorciats.
Eventualment, se’n podrà fer una edició de gran tiratge amb el patrocini d’una o de diverses
entitats o institucions.
19. L’organització es reserva el dret de realitzar una producció en suport digital que s’utilitzarà
com a mitjà de promoció dels valors naturals i humans del Parc.
20. La participació en el concurs suposa la total acceptació d’aquestes bases.
SEGON.- Ratificar, si s’escau, la present resolució en la propera sessió plenària que se celebri

És per això que es proposa al Consell Plenari l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- RATIFICAR el Decret de la presidència número 008/2013, de 8 d’abril
SEGON.- ASSUMIR-NE el contingut”.

13.- RATIFICACIÓ DEL D010/2013 D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DELS FITXERS DE
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL DEL CONSORCI
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci, que intervé per
exposar extensament aquest punt de l’ordre del dia.
A continuació i per part del Sr. Secretari es dóna lectura a la proposta d’acord. Seguidament, se sotmet a
votació el present punt de l’ordre del dia, essent que per unanimitat dels assistents s’aprova el següent
acord:
“Mitjançant el Decret del president 010/2013, de 18 d’abril, es va procedir a aprovar una resolució amb el
contingut literal següent:
“El Consell Plenari del Consorci del Parc de la Serralada Litoral, en sessió ordinària celebrada el
21 de novembre de 2012, va aprovar inicialment els fitxers de protecció de dades de caràcter
personal d’aquest Consorci.
El dit acord es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 29 de novembre de
2012 als efectes d’exposició pública sens e que es presentessin al·legacions ni reclamacions,
motiu pel qual es va procedir a la seva publicació íntegra al BOPB de 9 de gener de 2013.

Un cop acomplert aquest tràmit es va trametre a l’Autoritat Catalana de Protecció de
Dades(apdcat) la sol·licitud d’inscripció dels fitxers al Registre de Protecció de Dades de
Catalunya.
El 12 d’abril de 2013, amb número 203 del Registre d’Entrada del Consorci, es va rebre una
comunicació de l’apdcat segons la qual és necessari que els fitxers incorporin de forma específica
el tractament respecte a la transferència internacional de dades en el sentit que correspongui. En
aquesta mateixa comunicació s’estableix un termini de 3 mesos per a procedir a l’esmena.
Atesa la necessitat de procedir a la incorporació d’aquest requisit i a la seva exposició pública per
un termini d’un mes i tenint en compte que no està previst celebrar sessió plenària fins el mes de
juny de 2013, és per això que en ús de les competències previstes a l’article 12.8 dels vigents
estatuts
HE RESOLT:
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació dels fitxers de protecció de dades de caràcter
personal del Consorci del Parc de la Serralada Litoral publicats en el BOP de Barcelona CVE-Núm.
de registre: 022013000109 de data 9 de gener de 2013, consistent en la incorporació d’un nou
apartat 9) a cadascun dels fitxers que contenen dades de caràcter personal del Consorci del Parc
de la Serralada Litoral, que es relacionen a continuació:
•

Nom del fitxer: Personal
.../...
9) NO es preveu la transferència internacional de dades

•

Nom del fitxer: Propietaris
.../...
9) NO es preveu la transferència internacional de dades

•

Nom del fitxer: Residents
.../...
9) NO es preveu la transferència internacional de dades

•

Nom del Fitxer: Usuaris
.../...
9) NO es preveu la transferència internacional de dades

•

Nom del fitxer: Recursos Humans
.../...
9) NO es preveu la transferència internacional de dades

•

Nom del fitxer: Proveïdors
.../...
9) NO es preveu la transferència internacional de dades
SEGON.- Exposar al públic aquesta modificació mitjançant la inserció d’un anunci al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona per un període de 30 dies per tals que els interessats puguin formular
al·legacions i/o suggeriments. Si no se’n formulés cap durant l’esmentat termini es consideraria
aprovat definitivament sense la necessitat de realitzar cap altre tràmit.
TERCER.- Ratificar, si s’escau, la present resolució en la propera sessió plenària que se celebri
QUART.- Notificar a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades la present resolució.”

És per això que es proposa al Consell Plenari l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- RATIFICAR el Decret de la presidència número 010/2013, de 18 d’abril
SEGON.- ASSUMIR-NE el contingut.”

14.- RATIFICACIÓ DEL D012/2013, DE 30 DE MAIG, D’APROVACIÓ DEL CONVENI AMB LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LA CAMPANYA DE VIGILÀNCIA I PREVENCIÓ D’INCENDIS 2013
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci, que intervé per
exposar extensament aquest punt de l’ordre del dia.
A continuació i per part del Sr. Secretari es dóna lectura a la proposta d’acord. Seguidament, se sotmet a
votació el present punt de l’ordre del dia, essent que per unanimitat dels assistents s’aprova el següent
acord:
Mitjançant el Decret del president 012/2013, de 30 de maig, es va procedir a aprovar una resolució amb
el contingut literal següent:
“Atès que el Consorci del Parc de la Serralada Litoral gestiona un territori en el que s’integren
diversos municipis del Maresme i del Vallès Oriental.
La gestió instrumental d’aquest territori s’efectua d’acord amb el Pla Especial que el regula,
essent un dels instruments de la gestió la posada en marxa d’un dispositiu de vigilància i
prevenció d’incendis.
Atès que des de fa 18 anys s’executa un pla de vigilància i prevenció d’incendis que incideix
principalment en millorar la detecció mitjançant l’establiment de punts de guaita en llocs
estratègics d’alta visibilitat i unitats mòbils de primera intervenció sobre el territori. Aquests
mitjans complementen l’acció de prevenció que realitzen altres departaments i administracions, i
que s’han mostrat altament efectius en els darrers anys.
Atès que el pla de vigilància i prevenció d’incendis es concreta, doncs, en la disposició de
personal per efectuar les tasques que preveu el propi pla.
Atès que per a l’any 2013 es preveu la col·laboració de la Diputació de Barcelona en el sentit
d’assumir l’assignació d’una part del personal necessari, que es destinarà a les tasques previstes
per a l’execució del Pla de Vigilància i Prevenció d’Incendis Forestals d’aquests any.
Vist l’informe tècnic de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Gerència de Serveis d’Espais
Naturals, de data 30 d’abril de 2013, en el s’informa de la necessitat de contractar el personal del
dispositiu de prevenció i vigilància de Consorci del Parc de la Serralada Litoral, per part de la
Diputació de Barcelona.
En virtut del que precedeix i atès que els objectius del Consorci del Parc de la Serralada Litoral
són plenament coincidents amb els objectius de la Gerència de Servei d’Espais Naturals de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, les parts consideren que existeix
un interès recíproc per col·laborar conjuntament en el dispositiu de prevenció d’incendis forestals
de l’any 2013.
Vist l’art. 55 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’art. 144c del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya que disposen com a principi d’actuació de les administracions públiques
la cooperació, la col·laboració i l’assistència recíproques per al millor compliment de les seves
funcions i altre legislació concordant.
Atesa la necessitat de procedir a l’aprovació del conveni de col·laboració que ha de regular la
contractació de personal per part de la Diputació de Barcelona que ha de prestar servei durant la
campanya de prevenció d’incendis que s’iniciarà durant la primera quinzena de juny de 2013 en
punts de guaita del territori gestionat pel Consorci del Parc de la Serralada Litoral, i tenint en
compte que no està previst celebrar sessió plenària fins el 19 de juny de 2013, és per això que en
ús de les competències previstes a l’article 12.8 dels vigents estatuts
HE RESOLT:

Primer.- Aprovar el conveni de cooperació i col·laboració a formalitzar amb la Diputació de
Barcelona i el Consorci del Parc de la Serralada Litoral, per donar cobertura a la necessitat
d’incrementar la vigilància a l’àmbit del Parc de la Serralada Litoral, durant el període de major
risc d’incendis forestals, segons les previsions del Pla de vigilància i prevenció d’incendis per a
l’any 2013, de conformitat amb la minuta del conveni de col·laboració que es transcriu a
continuació:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI DEL PARC DE LA SERRALADA
LITORAL I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, PER DONAR COBERTURA A LA NECESSITAT
D’INCREMENTAR LA VIGILÀNCIA A L’ÀMBIT DEL PARC DE LA SERRALADA LITORAL,
DURANT EL PERÍODE DE MAJOR RISC D’INCENDIS FORESTALS, SEGONS LES
PREVISIONS DEL PLA DE VIGILÀNCIA I PREVENCIÓ D’INCENDIS PER A L’ANY 2013
A Barcelona, 7 de maig de 2013
I.- ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel Diputat Delegat d’Espais Naturals i Medi
Ambient de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, l’II·lm. Sr. Joan Puigdollers i Fargas, i facultat
d’acord amb la Refosa núm. 1/2012, sobre delegació de competències i atribucions dels òrgans
de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, publicada al BOPB de 6 de juny de 2012, assistit
per la secretaria delegada, Núria Marcet i Palau, en virtut de les facultats conferides pel Decret
de la Presidència de data 2 de maig de 2012 (BOPB de 16.05.2012).
CONSORCI DEL PARC DE LA SERRALADA LITORAL, representat pel president del Consorci,
Sr. Rafael Ros Penedo, facultat per signar aquest conveni en virtut del nomenament del Consell
Plenari de 6 d’octubre de 2011, assistit per Santiago Pérez Olmedo, Secretari del Consorci del
Parc de la Serralada Litoral
II.- ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.
Atès que el Consorci del Parc de la Serralada Litoral gestiona un territori en el qual
s’integren els municipis d’Alella, Argentona, Cabrera de Mar, Cabrils, La Roca del Vallès,
Martorelles, Montornès del Vallès, Premià de Dalt, Santa Maria de Martorelles, Teià, Tiana,
Vallromanes, Vilanova del Vallès i Vilassar de Dalt, format, també, pels consells comarcals del
Maresme i del Vallès Oriental, la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona.
II.
Atès que la gestió d’aquest territori s’efectua d’acord amb el Pla Especial que el regula,
essent un dels instruments de la gestió la posada en marxa d’un dispositiu de vigilància i
prevenció d’incendis.
III.
Atès que des de fa 18 anys s’executa un pla de vigilància i prevenció d’incendis que
incideix principalment en millorar la detecció mitjançant l’establiment de punts de guaita en llocs
estratègics d’alta visibilitat i unitats mòbils de primera intervenció sobre el territori. Aquests
mitjans complementen l’acció de prevenció que realitzen altres departaments i administracions, i
que s’han mostrat altament efectius en els darrers anys.
IV.
Atès que el pla de vigilància i prevenció d’incendis es concreta, doncs, en la disposició
de personal per efectuar les tasques que preveu el propi pla.
V.
Atès que la idoneïtat dels punts de guaita segons el Pla respon a les característiques
orogràfiques escollint els punts de major visibilitat i vetllant que siguin mínimes les zones que
romanguin ocultes, la localització de les unitats de primera intervenció responen també a la lògica
territorial ubicant-les a les zones exposades a major risc i tenint en compte la distribució sobre el
territori de Catalunya dels mitjans d’extinció de la Generalitat de Catalunya.
VI.
Atès que per a l’any 2013 es preveu la col·laboració de la Diputació de Barcelona en el
sentit d’assumir l’assignació d’una part del personal necessari, que es destinarà a les tasques
previstes per a l’execució del Pla de Vigilància i Prevenció d’Incendis Forestals d’aquest any.
En aquest sentit, les previsions normatives que resulten d’aplicació, són les següents:

•
Estatuts del Consorci, art. 33 sobre Encomanda o encàrrec de gestió i de funcions, en
aquest cas a la Diputació de Barcelona en tant que membre del Consorci, i art. 37 que preveu
l’adscripció de personal al Consorci per part de les entitats consorciades.
•
Reglament Orgànic de la Diputació, art. 45 i 46 sobre encomanda o encàrrec de gestió i
de funcions i altres mesures d’assistència, entre altres, envers els consorcis participats.
Que la present minuta del conveni de col·laboració va ser aprovada per resolució núm. D12/2013,
de 30 de maig, del President del Consorci del Parc de la Serralada Litoral, a ratificar pel Consell
Plenari, a tenor de la urgència en la seva aprovació, i per decret de l’Excm. Sr. president de la
Diputació de Barcelona núm 4365/13 de 27 de maig.
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte,
formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents:
PACTES
Primer.- Objecte del conveni
L’objecte del present conveni de col·laboració és donar cobertura a la necessitat d’incrementar la
vigilància a l’àmbit del Parc de la Serralada Litoral, durant el període de major risc d’incendis
forestals, segons les previsions del Pla de vigilància i prevenció d’incendis per a 2013, mitjançant
la disposició del personal necessari, destinat a realitzar principalment tasques de vigilància i
guaitatge.
Segon.- Obligacions de les parts
1.
La Diputació de Barcelona s’encarregarà de procedir a nomenar interinament el
personal per al programa estrictament temporal que suposa fer front al Pla de vigilància i
prevenció d’incendis de l’any 2013, i amb les condicions que es detallen al present conveni, i el
destinarà a prestar serveis al Parc de la Serralada Litoral, sota l’adscripció orgànica del Director
Territorial Oriental de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals, durant la campanya de prevenció de
2013. També es farà càrrec de les despeses que afecten al personal del servei, que es calcula
que seran de 25.382,60€. La prevenció d’incendis ha estat declarat servei públic essencial de
caràcter propi de la Diputació de Barcelona, pel Ple d’aquesta Corporació en sessió ordinària de
data 23 de febrer de 2012.
2.
Per la seva part el Consorci facilitarà els mitjans materials necessaris pel
desenvolupament del servei descrit.
Tercer.- Nombre de persones, retribucions i característiques del personal
El nombre d’efectius i les categories i funcions que tindran assignades, així com les
característiques necessàries, i corresponent retribució bruta, seran les següents:
A) Nombre d’efectius necessaris, segons categoria i lloc de treball assignat:
QUATRE (4) GUAITES, per a la realització dels treballs adequats a la funció de prevenció i
detecció d’incendis forestals, així com la de col·laborar personalment en les tasques d’extinció
d’incendis per a les quals siguin requerits, en aquelles zones del Parc que li siguin assignades.
B) Període de la campanya 2013, distribució de la jornada i retribució bruta:
Aquest personal restarà nomenat interinament pel període comprés en la campanya de prevenció
d’incendis que, per enguany s’estén entre el 3 de juny i el dia en que hagin recuperat els dies
treballats en escreix i/o festius a recuperar, comptats a partir del dia 12 de setembre de 2013,
data en que finalitza oficialment la campanya. La quantia de les retribucions serà la fixada per
aquestes categories a la Diputació de Barcelona.
La jornada laboral setmanal i la seva distribució, serà la que es detalla a l’annex d’aquest
conveni, així com la categoria, tipologia dels llocs de treball i la data d’inici de la prestació del
servei.

Puntualment, el Consorci comunicarà a la Direcció dels Serveis de Recursos Humans de la
Diputació de Barcelona, qualsevol incidència que es produeixi en la jornada de treball d’aquest
personal.
C) Direcció i control del personal
Respecte del personal adscrit al parc de la Serralada Litoral, el control, la coordinació i
assignació de les tasques a realitzar recaurà en el Consorci del Parc de la Serralada Litoral,
directament a través de la gerent, així com del seguiment del compliment de les condicions de
treball fixades.
Quart.- Forma de pagament i liquidació
La valoració que es fa sobre el cost total per despeses d’aquest personal, a càrrec de la
Diputació de Barcelona, és de 25.382,60€, per a tota la campanya 2013.
Cinquè.- Vigència i efectivitat del conveni
El present conveni produirà efectes a partir del 3 de juny de 2013 i quedarà extingit pel seu
compliment el dia 30 de setembre d’enguany, i, en tot cas, quan s’hagin complert les obligacions
imposades a les parts.
Sisè.- Causes d’extinció
A banda del compliment del termini establert en el pacte cinquè, seran causes d’extinció del
present acord les següents:
a)
Realització de l’objecte del conveni o la finalització del termini de vigència.
b)
Per impossibilitat d’aconseguir l’objecte o finalitat prevista en el conveni.
c)
Per resolució, d’acord amb el pacte anterior.
d)
Per decisió unilateral de qualsevol de les dues parts, amb un mínim de 2 mesos d’avis
previ a l’altra part.
e)
Per mutu acord de les parts, manifestat per escrit.
f)
Per denúncia d’una de les parts, comunicada per escrit.
g)
Per qualsevol altra causa admissible en dret.
Setè.- Marc normatiu del present conveni
El règim jurídic d’aquest conveni està constituït pels presents pactes i per tot allò establert en el
capítol 1 del títol 7 del Decret 179/1995, de 13 de juny, del reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals, els articles 4 al 9 de la Llei 30/1993, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú (modificada per la Llei 4/1999, de
13 de gener), així com els articles 108 al 112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i
de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vuitè. Jurisdicció competent
La jurisdicció competent per a conèixer dels litigis que puguin sorgir entre les parts signants
d’aquest conveni, és la jurisdicció contenciós-administrativa
Segon.- La Diputació de Barcelona s’encarregarà de nomenar interinament el personal que es
detalla, per al programa estrictament temporal que suposa fer front al Pla de vigilància i prevenció
‘incendis de l’any 2013, i amb les condicions que es detallen al conveni de col·laboració, i el
destinarà per prestar serveis al Parc de la Serralada Litoral, sota l’adscripció funcional de la
gerent del parc, durant la campanya de vigilància i prevenció d’incendis de l’any 2013.
Personal necessari per a la campanya de 2013:
QUATRE (4) GUAITES

Les tasques, la jornada laboral i les retribucions seran les que s’estipulen al conveni de
col·laboració, i segons les seves previsions i característiques.
Aquest personal restarà nomenat interinament pel període comprès en la campanya de prevenció
d’incendis que enguany s’inicia el dia 3 de juny i finalitza el mes de setembre.
Tercer.- El conveni de col·laboració produirà efectes a partir del 3 de juny de 2013, i quedarà
extingit pel seu compliment el dia 30 de setembre d’enguany i, en tot cas, quan s’hagin complert
les obligacions imposades a les parts.
Quart.- RATIFICAR, si s’escau, la present resolució en la propera sessió plenària que se celebri
“.
És per això que es proposa al Consell Plenari l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- RATIFICAR el Decret de la presidència número 012/2013, de 30 de maig
SEGON.- ASSUMIR-NE el contingut”

15.- INFORMACIONS DE GERÈNCIA
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci, que intervé per
exposar extensament aquest punt de l’ordre del dia, fent incís en el següent:

A. INFORMACIÓ DEL PROJECTE ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS FORESTAL DEL PARC DE LA
SERRALADA LITORAL
Objectius:
• Incentivar gestió forestal .
• Promoure comercialització aprofitaments forestals
• Atendre i recolzar restauració finques afectades per pertorbacions (incendis,
nevades).
Diputació de Barcelona:
-Destina enginyer forestal : redacció i execució Pla Marc.
-Finança execució del Pla Marc
-Actuacions Pla Marc s’executen prèvia signatura contracte privat
amb propietari

