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Oficina Tècnica de Parcs Naturals

Pla d’acció de mandat
2012-2015

Preàmbul

El present document constitueix la proposta de Pla de pla d’acció pel Mandat 2012 – 2015
de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals i respon a la petició que ha fet la direcció de l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat, del qual se’n desprendran els Plans d’Objectius i Activitats de cada
parc.
El document consta de dues parts: la primera és la formulació dels objectius de gestió del
conjunt de la Xarxa de Parcs Naturals que emanen de les determinacions contingudes en
les figures de planejament, els compromisos adquirits davant dels òrgans de presa de
decisions i de les indicacions de la direcció de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la
Diputació de Barcelona i la segona és la definició de les actuacions comunes al conjunt de la
Xarxa i les específiques de cada parc.
El 2012 es caracteritza per ser un any de renovació de la direcció política de l’Àrea i per tant
es poden definir noves orientacions estratègiques. És el primer any del Mandat 2012-2015 i,
si bé l’exercici de planificació de la gestió es fa amb visió de mandat, també és cert que es
poden anar rebent indicacions que obliguin a establir noves prioritats.
Seguirà l’ajust pressupostari del 2011 que obligarà a discernir allò que és imprescindible del
que és necessari o convenient per tal que la davallada pressupostària alteri el menys
possible la prestació dels serveis, el desenvolupament dels programes i el funcionament de
les instal·lacions i equipaments. Tot això sense perdre de vista les demandes dels municipis
amb els quals es manté diàleg de manera sovintejada i habitual i sempre d’acord amb les
directrius i indicacions de la direcció de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat. El conveni de
col·laboració amb l’Obra Social de la Caixa de 2012 permetrà fer projectes de gestió i millora
del territori. També segueix vigent el conveni de col·laboració amb el Ministerio de Medio
Ambiente Rural y Marino que ha de permetre executar projectes de millora a la Reserva de
la Biosfera del Montseny i d’altres subvencions de diversos organismes (Fundación
Biodiversidad, programes europeus...) Per la seva part els Consorcis dels espais naturals
protegits de GUI, SLI, SMA i FOX, També veuran retallada la seva disponibilitat
pressupostària pel 2012 i hauran d’ajustar els seus propis pressupostos.

1. Objectius de la Xarxa de Parcs Naturals
1.1

Presentació

L’Oficina Tècnica de Parcs Naturals, adscrita a la Gerència de Serveis d’Espais Naturals
dins l’Àrea de Territori i Sostenibilitat desenvolupa el seu treball partint de les previsions
contingudes en aquest Pla d’Acció.
La missió de l’OPN és contribuir a:
Preservar els valors naturals i culturals de la xarxa de parcs, mitjançant la gestió
activa, en equilibri amb el desenvolupament socio econòmic i l’ús social del territori
en aliança amb el món local i la resta d’agents públics i privats del territori. Amb
criteris d’eficàcia i eficiència.
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Aquest paràgraf conté alguns elements essencials:
- Reconeixement dels valors naturals i culturals de manera conjunta
- La gestió activa com a paradigma de gestió
- La complicitat amb el món local
- Les línies estratègiques: conservació, desenvolupament i ús social
La Xarxa de Parcs naturals de la Diputació de Barcelona està constituïda pels espais
naturals que es relacionen a continuació:

Any
aprov.

Espai natural protegit

Superfície
ha

1977
1986
2004
1990
2004
2002
1987
1992
1993
1973

Parc natural del Montseny
Parc del Castell de Montesquiu
Espai Natural Guilleries Savassona
Parc del Montnegre i el Corredor
Parc de la Serralada Litoral
Parc de la Serralada de Marina1
Parc del Garraf
Parc d’Olèrdola
Parc del Foix
Parc natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac

31.064
681
8.376
15.010
4.042
2.086
12.371
605
3.150
13.691

TOTAL

91.076

Nombre
municipis
18
4
5
13
14
4
9
2
3
12

En cursiva., els parcs constituïts i gestionats mitjançant consorci

La gestió de la Xarxa de parcs respon als objectius comuns de la xarxa i a la vegada donen
resposta als requeriments puntuals de cada un dels parcs i dels municipis que l’integren. La
gestió al llarg dels anys ha permès posar en marxa una gran quantitat d’equipaments,
serveis i programes que tenen relació amb les tres línies estratègiques:
1

La gestió s’estén a l’àmbit del Consorci: 5 municipis i a 3032 ha
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•
•
•

Conservació i tractament físic del territori
Foment del desenvolupament i participació
Ús social i educació ambiental i

Pel que fa als òrgans de govern dir que els parcs de gestió directa tenen constituït un consell
coordinador format per tots els alcaldes dels municipis que integren el parc, representants
de la Generalitat de Catalunya i dels Consells Comarcals. La presidència recau en el diputat
president de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona. En el cas del
Montseny, també forma part del consell coordinador la Diputació de Girona que n’ostenta de
vice-presidència. Es reuneixen de manera ordinària dos cops l’any. Els parcs de gestió
directa exceptuant Olèrdola i Montesquiu tenen constituïda una comissió consultiva, formada
per representants de les entitats i sectors d’activitat interessats en la gestió del parc. Es
reuneixen dos cops l’any. En aquests moment la Direcció de l’Àrea ha exposat la voluntat de
crear un consorci per a la gestió del parc natural i Reserva de la Biosfera del Montseny,
deixant la porta oberta a considerar també aquesta possibilitat a altres parcs de la Xarxa.
Els parcs constituïts mitjançant consorci disposen de l’assemblea que és el màxim òrgan de
decisió i es regeix pel seus propis estatuts. La presidència recau en el diputat delegat o el
diputat adjunt de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat o en algun dels alcaldes dels municipis
que conformen el Consorci, els càrrecs de gerent i conseller delegat recau en funcionaris de
la Diba (gerent de Serveis d’Espais Naturals i cap de l’oficina tècnica de Parcs Naturals)
excepte la gerent del parc de la Serralada Litoral que és personal del propi consorci, d’acord
amb l’articulat dels propis estatuts. Serralada Litoral ha constituït una assemblea d’entitats
amb una comesa semblant a les comissions consultives dels parcs de gestió directa.

1.2. Eixos i accions estratègics
a/ Reforçar el projecte de Xarxa de Parcs en el seu conjunt i de cada un dels espais que la
conformen
• Seguir esmerçant esforços en la gestió de la Xarxa de Parcs Naturals, tot entenent
que la xarxa està immersa en un entorn ple de tensions socials i econòmiques en un
context de crisi econòmica que afecta notablement els pressupostos públics
• Avançar en els processos de revisió del planejament en curs: MCO, SLI i GUI
• Completar l’esforç iniciat en l’elaboració dels plans temàtics o sectorials (pla de
conservació, pla d’ús públic, pla bàsic de prevenció d’incendis forestals,...) de cada
parc, integrar-los en un pla de gestió i desenvolupar-ne el seu contingut mitjançant
previsions concretes en els programes anuals
• Seguir apostant per la innovació, la qualitat
i la excel·lència mitjançant la
incorporació d’instruments de gestió (SIGEP)
• Optimitzar l’ús dels recursos econòmics disponible en els diferents programes i
activitats i introduir criteris de millora ambiental i d’accessibilitat en les actuacions de
l’OPN.
b/ Apropar la gestió dels parcs als ajuntaments i reforçar les polítiques municipals en temes
concurrents tot incidint positivament en el territori
• Mantenir l’impuls iniciat en relació a la participació dels ajuntaments en la
programació de les activitats dels parcs; reunions bilaterals i manteniment del contacte
d’una manera programada
• Mantenir vius els òrgans de participació en la gestió: consells coordinadors,
comissions consultives i òrgans col·legiats del consorcis
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• Incidir positivament en la gestió territorial i procurar que els Espais Naturals Protegits
contribueixin a la generació d’oportunitats pel desenvolupament social i econòmic
c/ Incrementar la projecció social
• Garantir la qualitat dels equipaments, programes i serveis i seguir desenvolupant
processos d’obtenció de certificacions (Q de Qualitat Turística, SICTED, Carta Europea
del Turisme...)
• Desenvolupar les previsions contingudes en els Plans d’Ús Públic dels parcs
aprovats
• Fomentar l’ús de la xarxes socials de comunicació
• Definir una estratègia concreta per establir vincles amb l’activitat econòmica que, per
la seva naturalesa, tingui relació amb els objectius dels parcs i recolzar la posada en
valor dels productes i serveis que ofereix el territori de la Xarxa de Parcs amb la
finalitat de mantenir uns espais amb vitalitat econòmica i social
d/ Incrementar l’eficiència, la transversalitat i la innovació
• Millorar les comissions creades com a instruments de coordinació transversal per
aconseguir un veritable treball en xarxa
• Avançar en la formulació d’instruments de seguiment i avaluació del compliment dels
objectius de conservació del medi natural i el paisatge que plantegen els plans
especials
• Seguir la programació de la gestió mitjançant el Pla d’Objectius i Actuacions, utilitzant
els processos de seguiment i avaluació de la gestió SIRGA
• Millorar els instruments de coordinació transversal entre les diverses oficines i unitats
de l’Àrea
• Fer els ajusts estructurals necessaris per aconseguir avançar en la direcció
establerta per la direcció en un escenari de major flexibilitat i eficiència.
e/ Millorar la gestió del patrimoni corporatiu
En el decurs dels anys la Diputació de Barcelona ha aplicat una política d’adquisició de sòl
que ha comportat que actualment sigui propietària d’unes 16.886 ha (el 16% de la
superfície) en el conjunt de la xarxa de parcs incloent el parc de Collserola. Aquesta acció
d’incorporació de patrimoni immoble s’ha anat fent, en part, per donar compliment a les
previsions dels plans especials (zones d’especial protecció o zones per equipaments i
dotacions) i, en part, per oportunitat o altres circumstàncies. La situació actual és que la
major part d’equipaments públics previstos ja són en funcionament i resta encara patrimoni
immoble edificat, algunes vegades amb valor arquitectònic rellevant, que no té destí. Aquest
important patrimoni constitueix una oportunitat per:
• Desenvolupar a accions de desenvolupament social i econòmic
• Fixar població
• Contribuir a la creació de riquesa i d’activitat empresarial
• Crear oportunitats de negoci associades a la prestació dels serveis públics dels
equipaments
La Diputació de Barcelona té la propietat de 16.886 ha de terrenys agrícoles i forestals en
els parcs (el 16% de la superfície de la xarxa de parcs incloent Collserola), cal dir que en els
darrers 10 anys s’ha fet un esforç per dotar les finques del corresponent Pla tècnic de gestió
i millora forestal i que s’ha iniciat la seva execució revertint els recursos econòmics que
genera la pròpia gestió. També s’han establert vincles de col·laboració amb les associacions
de propietaris forestals en els parcs on aquestes són actives. Caldrà potenciar l’ús de la
biomassa forestal com a subproducte de la gestió forestal per ús de calefacció.
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f/ Millorar la gestió dels equipaments i serveis
La xarxa de parcs naturals ha posat en funcionament una gran quantitat d’equipaments
públics al llarg dels anys: oficines de parc, centres i punts d’informació i una llarga relació
d’equipaments (151 sense comptar itineraris, aparcaments, audiovisuals, miradors i
exposicions) de diversa naturalesa que ofereixen un seguit de serveis adreçats al públic
familiar, a la població escolar, a la comunitat científica, al públic excursionista i al turisme
estranger. Trobem equipaments pedagògics amb pernoctació o sense, albergs, càmpings i
zones d’acampada, àrees recreatives o d’esplai, equipaments complexos dotats de
restaurant, centres de documentació, observatoris astronòmics, cases museu.
S’estima que els equipaments i serveis de la Xarxa de Parcs són utilitzats per més de
540.000 persones/any.
Aquest ampli ventall d’equipaments públic contribueix a donar sentit i a omplir de contingut la
gestió dels espais naturals protegits que si bé és cert que la seva principal finalitat és la
preservació dels valors naturals i culturals que conté el territori, no és menys cert que els
parcs són un sistema al servei del conjunt de la societat i per tant és també la missió dels
gestors del parcs fer accions de foment de l’ús social i l’aplicació d’instruments de
desenvolupament econòmic compatibles amb l’esmentada preservació.
Existeixen diverses fórmules de gestió dels equipaments i serveis. Per simplificar-ho podem
parlar de gestió directa, gestió mitjançant conveni (generalment amb ajuntaments o altres
administracions), concessions administratives i altres fórmules contractuals (contractes de
serveis i contractes especials).
En el cas de la Xarxa de Parcs de la Diputació de Barcelona, fins ara, s’ha optat per la gestió
directa en un nombre reduït d’equipaments: les oficines de parc i uns equipaments bàsics
d’atenció al públic molt concrets. L’extens conjunt de centres i punts d’informació són
gestionats mitjançant convenis amb els ajuntaments (69 equipaments) ja que molt sovint es
troben ubicats en els mateixos nuclis urbans i comparteixen espai, en alguns casos, amb
altres serveis municipals. Finalment per la resta d’equipaments públics, que també
conformen una llista extensa que inclou des de monestirs romànics a castells o masies
museu rehabilitats i altres edificis de diversa tipologia i origen que s’han adaptat per acollir
usos diversos: equipaments pedagògics, albergs, turisme rural etc., s’ha optat per la gestió
indirecta, bàsicament la concessió administrativa, amb la intenció de incorporar a la gestió
del parc persones o empreses amb capacitat emprenedora que pugui contribuir a prestar el
servei públic que es pretén, de la manera més favorable per a l’administració pública i a la
vegada s’hi pugui desenvolupar una activitat empresarial compatible amb els objectius del
parc que contribueixi al desenvolupament econòmic, fixi activitat i població i incrementi
l’oferta de serveis. Actualment la xarxa de parcs té 27 equipaments públics gestionats
mitjançant concessió administrativa.
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2. Actuacions comunes al conjunt de la Xarxa de Parcs
2.1. En l’àmbit de la conservació i tractament físic del territori
• Avançar la redacció dels plans de conservació entesos com a instruments oberts que
permetin donar empara a la informació que constantment es genera per avaluar de
manera sistemàtica l’estat de salut dels sistemes naturals i els elements que l’integren.
• Disposar dels dispositius de prevenció d’incendis forestals que complementen els
recursos existents amb coordinació amb ajuntaments, serveis d’extinció, ADF i
OTMPIF
• Mantenir les infrastructures de prevenció d’acord amb el pla bàsic d’infrastructures de
prevenció

2.2. En l’àmbit del foment del desenvolupament i la participació
• Desenvolupar una estratègia de desenvolupament econòmic dels parcs que aprofiti el
seu potencial de creació d’iniciatives empresarials, de llocs de treball i de riquesa. I en
aquesta estratègia incorporar-hi la gestió dels equipaments i la gestió del patrimoni
corporatiu tot proporcionant oportunitats al teixit econòmic: productors restauradors i
empreses de serveis turístics
• Procurar la corresponsabilitat de totes les administracions que participen en cada un
dels projectes de parc ja siguin de gestió directa o mitjançant consorcis
• Potenciar les plataformes de participació social: comissions consultives assemblees
d’entitats, fòrums de la Carta Europea de Turisme Sostenible, participants del Parc a
Taula...)
• Incrementar la participació d’altres agents públics i privats (associacions de propietaris
o d’empresaris turístics, consorcis de desenvolupament, Fundacions etc)
• Procurar que l’existència d’un espai natural protegit expandeixi beneficis més enllà dels
seus propis límits (La definició de l’àmbit de la Reserva de la Biosfera del Montseny a
la totalitat dels municipis que l’integren, o l’existència de programes culturals o
educatius)
• Mantenir les línies de subvencions encaminades a evitar desequilibris en la distribució
dels costos associats a les polítiques d’espais naturals protegits.

2.3. En l’àmbit de l’ús públic i l’educació ambiental
• Impulsar l’aprovació de les ordenances d’ús públic per contribuir o reduir els
comportaments incívics
• Tendir a l’autofinançament dels equipaments incrementant l’oferta de productes i
serveis de qualitat
• Incorporar, en els plecs de condicions de les concessions administratives, com a criteri
de valoració de les ofertes, la creació de llocs de treball
• Els equipaments i serveis són, en gran mesura, la imatge dels parcs i són, també, una
peça clau per contribuir a una estratègia de desenvolupament dels parcs. Es podria
pensar en algun tipus d’organització que agrupés els concessionaris i contribuís a
garantir la qualitat del servei i aprofités les potencialitats del treball en xarxa
• Desenvolupar els programes d’educació ambiental (Coneguem els nostres Parcs, Viu
el Parc a l’Escola...) i avançar l’estratègia d’Educació Ambiental de cada parc.

2.4. En l’àmbit de l’activitat general
• Garantir el compliment dels objectius i de les prescripcions normatives contingudes en
els plans especials
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• Mantenir el projecte SIGEP (Sistema d’Informació Geogràfica de Gestió de la Xarxa de
Parcs Naturals), un sistema d'informació geogràfica de georeferenciació i suport de les
activitats de gestió, planificació i conservació dels espais protegits
• Completar i desenvolupar protocols d’actuació en cas de risc i emergències
• Treure el màxim profit dels conveni de col·laboració amb Federparchi (Federació
Italiana de Parcs) i Legambiente, del qual pengen dos protocols d’agermanament:
Garraf – La Maremma i Foix – MonteMarcelo Magra
• Impulsar els convenis d’agermanament: Cevénes – Montseny, La Amistad (Costa
Rica) - Montseny i Sant Llorenç del Munt – Huétor (Granada)
• Mantenir la presència en els organismes nacionals i internacionals: Europarc, UICN,
Fedenatur...
• Reforçar la participació en les associacions de propietaris que tenen per objecte la
gestió forestal: Associació de Propietaris del Montseny; Associació de Propietaris del
Montnegre i el Corredor i Associació de Propietaris Forestals del Bellmunt i
Collsacabra Elfocat...

3. Actuacions específiques de cada un dels parcs
3.1. Direcció Territorial Nord
3.1.1. Parc Natural del Montseny
El desplegament del nou Pla especial de protecció del Parc, aprovat el desembre de 2008,
condueix a abordar les principals línies estratègiques de la gestió, com ara la tramitació del
Decret d’ampliació de la figura Parc natural, que ha de permetre la unificació dels límits de
les diferents figures de protecció que concorren en el massís del Montseny, l’aprovació de
les ordenances d’ús públic o el desenvolupament del planejament sectorial derivat del propi
Pla especial: el pla de conservació, el pla de desenvolupament i el pla d’ús públic. Aquest
darrer hauria d’incorporar els avenços que s’estan duent a terme amb l’adhesió a la Carta
Europea de Turisme Sostenible i amb l’elaboració de l’estratègia d’educació ambiental del
Parc.
El parc natural del Montseny, que constitueix la peça més emblemàtica de la xarxa de parcs,
té la característica de tenir una part dels seu àmbit dins la província de Girona, raó per la
qual s’ha establert un conveni de col·laboració entre ambdues diputacions que ha permès
articular la gestió de manera conjunta. Tanmateix aquesta singularitat ha mogut a les dues
diputacions a promoure la creació d’un Consorci, com a nova fórmula de gestió del Parc,
que ha de permetre la integració en un únic organisme de les dues corporacions i altres
administracions implicades en la gestió del Parc, donant resposta així a la configuració dels
nous òrgans de govern i gestió del Parc.
Finalment, el Montseny és també Reserva de la Biosfera, des de l’any 1978, i com a tal
forma part de la Xarxa de Reserves de la Biosfera espanyola i participa en els òrgans
tècnics del comitè Mab. En aquest sentit i atesa l’antiguitat de la seva declaració, el
Montseny està obligat a realitzar un exercici d’adaptació d’aquesta figura als nous conceptes
associats a aquests categoria de caràcter internacional.
En aquest sentit, les principals actuacions són:
-

La coordinació de les diputacions de Barcelona i Girona i, en aquest sentit, la
tramitació d’uns estatuts per a la creació del Consorci de gestió.
La tramitació del Decret d’ampliació del Parc natural del Montseny.
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-

-

La definició dels òrgans de govern, en el marc dels estatuts del Consorci i del Decret
d’ampliació del Parc natural, incloent la participació dels propietaris del sòl i d’altres
sectors econòmics i socials..
La revisió dels límits, mecanismes i programes d’actuació de la Reserva de la
biosfera del Montseny.
El manteniment de la col·laboració del Ministeri de Medi Ambient, mitjançant el
cofinançament d’inversions a la Reserva de la biosfera, a través de la formulació de
plans d’acció en zones d’actuació prioritària.
L’aprovació de les ordenances d’ús públic.
La presentació, divulgació i desplegament del Pla de conservació del Parc,
mitjançant la definició de les línies de recerca, dels instruments de seguiment i de les
actuacions que deriven del pla, establint els criteris de prioritat.
L’elaboració, presentació i desplegament del Pla de prevenció d’incendis forestals del
Parc, d’acord amb els criteris del plans de protecció dels perímetres prioritaris.
La formulació de les estratègies de contribució al desenvolupament (pla de
desenvolupament) i, en aquest sentit, l’aprofundiment en les iniciatives que ja s’han
posat en marxa: foment de la ramaderia extensiva, mitjançant la col·laboració amb
particulars i la gestió de finques públiques, impuls de la “taula de productors del
Montseny”, cooperació amb l’Associació de Propietaris del Montseny, desplegament
del pla d’acció de la Carta Europea de Turisme Sostenible, mitjançant el
funcionament dels òrgans de col·laboració amb el sector turístic i els altres sectors
implicats, i impuls de l’oferta de serveis i equipaments, amb criteris de qualitat i
eficiència.
Desenvolupament del pla d’acció derivat de l’estratègia d’educació ambiental del
Parc.

3.1.2. Espai Natural Guilleries Savassona
El Consorci de l’espai natural de les Guilleries – Savassona ha consolidat una estructura de
gestió que li permet abordar amb rigor els tres grans programes de la Xarxa de Parcs:
conservació, desenvolupament i ús públic. La incorporació del municipi de Sant Sadurní
d’Osormort ha ampliat l’àmbit de gestió, però s’hauria de correspondre amb l’ampliació
conseqüent de l’àmbit de protecció del Pla especial. La revisió del Pla especial ha de
permetre, a banda de la incorporació del sòl no urbanitzable de Sant Sadurní, actualitzar-lo i
aprofundir en aspectes com la relació d’aquest espai natural amb els espais d’interès natural
del seu entorn (Guilleries, Collsacabra), el perfeccionament dels instruments d’ordenació per
a la protecció del patrimoni natural i cultural, o la incorporació d’estratègies de
desenvolupament i d’ús públic.
En aquest sentit, les principals actuacions són:
-

-

La revisió del Pla especial de protecció, amb l’ampliació del seu àmbit territorial i
l’actualització dels seus continguts.
L’aprofundiment en les relacions de l’espai natural amb el seu àmbit territorial (Plana
de Vic, Collsacabra, Guilleries gironines) i amb el teixit social dels municipis
consorciats i de l’àmbit comarcal (Consell Comarcal, Unió Excursionista de Vic,
Universitat de Vic)
El manteniment i millora de la xarxa d’equipaments (equipaments municipals
d’acollida) i d’infrastructures (camins). En aquest sentit, cal abordar l’oferta de serveis
i equipaments a l’entorn de l’embasament de Sau, la continuïtat en la restauració i
posada en valor del patrimoni cultural, l’establiment de la xarxa d’itineraris i el
seguiment i actualització del pla de camins, com a dcoument que determina les
prioritats i característiques de l’actuació en la xarxa viària.
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-

La redacció i desplegament del Pla de Conservació del Parc, definint les línies de
recerca, els instruments de seguiment i el pla d’actuacions prioritàries.
La planificació i disseny d’estratègies de foment del desenvolupament, completant i
aprofundint les línies d’acció impulsades pel Consorci i afavorint els productes i
serveis de qualitat.

3.1.3. Parc del Castell de Montesquiu
La peça més significativa del parc és el castell de Montesquiu, que integra la part adequada
com a centre de recursos i l’espai que és objecte de visita amb un discurs museogràfic. El
castell i centre de recursos es gestiona mitjançant un conveni de col·laboració amb el
Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura amb la finalitat que contribueixi al
desenvolupament econòmic dels municipis propers. El parc del castell de Montesquiu
reuneix les circumstàncies que han de permetre concretar una oferta d’equipaments de
qualitat per al lleure i l’educació ambiental. Al tractar-se d’una finca forestal propietat de la
Diputació de Barcelona desenvolupa una línia d’actuació encaminada a la gestió forestal
integrada, amb un instrument de planificació forestal i les accions que se’n deriven, un
centre de capacitació i un important projecte d’aprofitament de la biomassa pel conjunt
d’equipaments.
En aquest sentit, les principals actuacions són:
-

Desenvolupar les potencialitats de la fórmula de gestió del castell i el centre de
recursos, mitjançant el conveni amb el Consorci de les Valls del Ges, Orís i Bisaura i
incidir en les polítiques de desenvolupament econòmic i social del Bisaura.
- Convertir el Parc en un referent pel que fa a la gestió forestal: revisió del pla de
gestió, funcionament del Centre de Formació Forestal Especialitzada de La Solana,
desenvolupament del projecte d’aprofitament de la biomassa per al conjunt
d’equipaments del Parc.
Posada en funcionament dels equipaments de lleure i educació ambiental de Les
Codines (campament juvenil i escola de natura).

3.2 Direcció Territorial Oriental
3.2.1. Parc de la Serralada de Marina
El Consorci del Parc de la Serralada de Marina, presidit pel Diputat adjunt d’Espais Naturals,
ha consolidat en els últims anys l’equip de treball, propi del Consorci i l’equip tècnic
transversal de la DTE. Ha desenvolupat el Pla d’Ús Públic, aprovat en el darrer mandat. En
aquest sentit s’ha donat una forta empenta al desenvolupament de la xarxa d’itineraris, que
pel proper mandat s’hauria de consolidar, així com alguns equipaments que s’han conveniat
amb els ajuntaments i que han de començar el seu funcionament (punts d’informació i centre
documentació del parc). En altre ordre de coses, es varen iniciar les converses amb una
clara voluntat d’endreçar la relació de l’ajuntament de Sant Fost amb el Consorci, per
clarificar la seva posició com a membre del Consorci, però no del parc.
En aquest sentit, les principals actuacions són:
-

La revisió de la relació de l’Ajuntament de Sant Fost amb el parc, com a membre del
Consorci.
L’aprovació definitiva amb el consens municipal i de les entitats del parc del Pla de
Conservació de la Biodiversitat, i el seu complet desplegament.
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-

La entrada en funcionament de la comissió consultiva del parc (aprovada en els
Estatuts de constitució del Consorci)
El manteniment, millora i entrada en funcionament dels equipaments del parc (punts
d’informació, escola de natura, centre de documentació)
La consolidació del dispositiu de vigilància i prevenció d’incendis al parc

3.2.2. Parc de la Serralada Litoral
El Consorci del parc de la Serralada Litoral està presidit per l’alcalde de la Roca del
Vallès. La gestió del parc ve marcada per l’aprovació inicial de la proposta d’ampliació de
l’EIN La Conreria-Sant Mateu-Céllecs que defineix un nou límit i marc de gestió del parc,
desenvolupat a través de les principals línies estratègiques de gestió: la tramitació del
Decret d’ampliació del parc, el desplegament del Pla de Conservació del parc i la formulació
d’estratègies de contribució al desenvolupament, essent rellevant la creació de l’Associació
de Propietaris Forestals del parc. En el marc de la gestió de l’ús públic, els principals reptes
són el desenvolupament del Pla director d’itineraris, l’impuls del programa d’educació
ambiental i l’aprovació de les ordenances d’ús públic.
En aquest sentit, les principals actuacions són:







Impulsar l’aprovació inicial de la proposta d’ampliació de l’EIN La Conreria-Sant
Mateu-Céllecs, redacció i aprovació del decret ampliació de l’EIN.
Finalització i desplegament del Pla de conservació del Parc.
Formulació de les estratègies de contribució al desenvolupament (pla de
desenvolupament).
Creació de l’Associació de Propietaris Forestals del parc.
Aprovació de les Ordenances d’Ús Públic. Desenvolupament del Pla de participació.
Desenvolupament del pla director d'itineraris i impuls del Programa d’educació
ambiental.

3.2.3. Parc del Montnegre i el Corredor
El 2008 es va iniciar el procés de revisió del pla especial. Les directrius aprovades en aquell
moment pel Consell Coordinador definien els principis bàsics que han d’inspirar el nou
model de planejament. En primer lloc, cal actualitzar el planejament vigent per adaptar-lo a
les noves circumstàncies socio econòmiques i al marc legislatiu actual. Tanmateix, es
proposava la revisió dels límits actuals per racionalitzar-los i ampliar-los, responent a la
voluntat de formar part del parc d’alguns ajuntaments perifèrics (Argentona, St. Andreu de
Llavaneres, St. Vicenç de Montalt, Calella i Santa Susanna) i es contemplava instar la
declaració del Montnegre-Corredor com a parc natural. Es va proposar la definició del nou
límit per tal d’obtenir el consens dels nous equips de govern. Els propers mesos suposaran
una etapa clau en la formulació del nou Pla que ha de permetre encarar el futur d’aquest
parc i definir les línies mestres del projecte territorial que doni resposta a les expectatives
generades tant als consistoris com al teixit social i econòmic dels municipis que l’integren.
D’altra banda, destaca per la seva magnitud el projecte de rehabilitació i adequació a l’ús
social de Can Bosc com a equipament central del parc al Corredor. L’any 2006 es van iniciar
els treballs i, any rera any, s’han anat executant noves fases del projecte global encara
inacabat. Per a poder concloure els treballs necessaris per posar en marxa l’equipament
(bàsicament instal·lacions i acabats) caldria preveure una inversió important
En aquest sentit, les principals actuacions són:
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-

Consensuar una proposta definitiva de límits.
Reemprendre el Pla de Participació (que ja s’ha iniciat amb les entitats i els sectors i
amb l’Associació de Propietaris, però encara no amb els propietaris de finques que
quedarien integrades de nou al parc).
Resoldre quin ha de ser el tractament de les urbanitzacions fora d’ordenació que
finalment quedin incloses dins el parc. Trobar una estratègia vàlida que dibuixi
l’escenari de futur d’aquests assentaments irregulars.
Concloure la rehabilitació de can Bosc i preveure la seva entrada en funcionament.

3.3. Direcció Territorial Occidental
3.3.1. Parc del Garraf
El parc del Garraf aprovat el 1986 presentava, en aquell moment, la característica de ser un
territori poc valorat socialment i que presentava problemes ambientals notables: l’abocador
metropolità de la vall de Joan, l’abocador de la Fita de Sitges, les explotacions mineres a cel
obert i importants incendis forestals dels anys 80 i 90. En el decurs dels anys s’han resolt o
acotat els principals problemes i s’han fet accions encaminades a revaloritzar i a dotar de
contingut el parc mitjançant programes i equipaments comptant amb la complicitat dels
agents del territori. El parc ha fet un pas endavant amb la obtenció de la certificació de
qualitat del SICTED i la voluntat d’iniciar la tasca per la certificació de la Q de Qualitat
Turística.
Darrerament s’ha renovat la Comissió Consultiva dotant-la d’un format més participatiu.
També es participa d’un programa LIFE per posar en valor la vinya des del punt de vista de
la biodiversitat amb socis de França, Portugal i l’Estat espanyol.
En aquest sentit, les principals actuacions són:
-

-

Donar compliment als convenis subscrits en relació a la finalització de l’activitat
extractiva
Garantir el manteniment de les àrees de descans de la carretera de les Costes, C-31,
en col·laboració amb la resta d’administyracions implicades
Promoure la legalització dels nuclis zoològics de Canòpolis i Mas Quadrell
Desenvolupar el projecte LIFE –NATURE Biodivine. 2011 -2014 conjuntament amb
els parcs d’Olèrdola i Foix
Fer el seguiment dels projectes de recuperació de la tortuga mediterrània. I de
seguiment i conservació de l’àliga cuabarrada (conveni amb AENA)
Mantenir el programa d’activitats del Centre Experimental de les Arts de Vallgrassa.
Seguir el programa de recuperació de zones cremades l’any 2010 a Cal Ganxo i
Olivella i col·laboració amb els ajuntaments de Begues, Olivella i Sitges per impulsar
l’aprofitament de la biomasa.
Impulsar alguns equipaments singulars: Observatori astronòmic de Can Tòfol, Centre
de Documentació de l’Espeleologia d’Olesa de Bonesvalls
Desenvolupar l’itinerari dels Castells (Garraf, Olèrdola, Foix)

3.3.2. Parc del Foix
El consorci del parc del Foix està presidit per l’alcalde de l’Ajuntament de castellet i la
Gornal. El pla especial del parc va ser aprovat el 1993. En aquest darrer mandat, el Parc del
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Foix ha experimentat un fort impuls a partir de l’estabilització de la relació de llocs de treball i
de la revisió i aprovació definitiva del nou Pla Especial que ha ampliat el seu àmbit i ha
modernitzat l’articulat del text normatiu. També s’han actualitzat els estatuts del Consorci i
s’hi ha incorporat a la Fundació Abertis.
S’ha reforçat el parc mitjançant la creació de l’oficina del parc a l’ajuntament vell de Castellet
i el punt d’informació de Sant Raimon de Penyafort, l’establiment d’un agermanament amb
un parc fluvial de la Liguria: MonteMarcelo Magra i la publicació de guies de natura d’una
gran qualitat.
La peça més significativa del parc és l’embassament que, tot i els seus remarcables valors
naturals vinculats principalment a l’avifauna, presenta problemes importants de contaminació
acumulada.
En aquest sentit, les principals actuacions són:
-

-

-

Desplegar el nou pla especial i aplicar els nous estauts del consorci
Contribuir a la millora substantiva de la qualitat de les aigües conjuntament amb les
administracions competents i contribuir en l’ordenació de la pesca
Plantejar el futur de l’edifici de Marina
Reforçar les sinèrgies entre agents públics i privats dels sectors turístics, econòmics i
socials en el desenvolupament socio econòmic: (Parc a taula, Poesia als Parcs, Viu
el Parc, Amics dels Parcs i Q de Qualitat Turística)
Desenvolupar el projecte LIFE –NATURE Biodivine. 2011 -2014 conjuntament amb
els parcs de Garraf i Olèrdola
Prosseguir el programa dels actes previstos en l’agermanament del Parc del Foix
amb el Parc de MonteMarcello Magra
Vetllar per les mesures de protecció i seguiment de la zona sensible de nidificació de
l'àliga cuabarrada. Conjuntament amb el Servei de Fauna de la Generalitat i els
agents rurals
Desenvolupar l’itinerari dels Castells (Garraf, Olèrdola, Foix)

3.3.3. Parc d’Olèrdola
El parc d’Olèrdola comparteix la direcció i l’equip tècnic amb el parc del Garraf de manera
que la major part de programes es planifiquen i s’executen conjuntament. Igualment
comparteixen els processos de certificació: SICTED i Q de qualitat turística. La singularitat
més específica del parc és el patrimoni cultural i arqueològic contingut en el conjunt
monumental d’Olèrdola en finques propietat de la Generalitat de Catalunya en gran part.
Aquest fet justifica l’existència d’un conveni de col·laboració subscrit amb la Generalitat de
Catalunya, els dos ajuntaments i la Diba que articula i coordina la gestió.
També s’han fet accions de posada en valor d’elements de patrimoni cultural en finques
privades (les coves de la Vall) i de restauració d’àmbits afectats per incendis. També cal
destacar els programes culturals i d’ús públic.
En aquest sentit, les principals actuacions són:
-

Mantenir el marc de col·laboració amb el Museu d’Arqueologia i els ajuntaments
Restaurar algunes zones afectades per abocaments com el fondo de la Seguera
Articular la participació de la Generalitat de Catalunya per donar continuïtat a
l’execució del pla director de les coves de la Vall
Desenvolupar l’itinerari dels Castells (Garraf, Olèrdola i Foix)
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-

-

Reforçar les sinèrgies entre agents públics i privats dels sectors turístics, econòmics i
socials en el desenvolupament socio econòmic: (Parc a taula, Poesia als Parcs, Viu
el Parc, Amics dels Parcs i Q de Qualitat Turística)
Desenvolupar el projecte LIFE –NATURE Biodivine. 2011 -2014 conjuntament amb
els parcs d’Olèrdola i Foix

3.3.4. Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac
És un parc natural pioner a l’estat espanyol ja que la primera figura de protecció va ser de
l’any 1972, revisat i ampliat diverses vegades fins arribar a la situació actual. La tasca
desenvolupada pel Parc en els darrers anys a partir de la voluntat expressada pels
ajuntaments l’any 2004, en el sentit de fer del parc un referent al servei dels municipis que
l’integren i de la societat que el gaudeix, ha anat quallant fins arribar a sol·licitar l’adhesió a
la Carta Europea de Turisme Sostenible. L’any 2011 serà el de la certificació i l’inici de les
actuacions previstes pels propers 5 anys.
Cal consolidar el treball en participació social i en coordinació i col·laboració amb altres
entitats i institucions i amb el sector privat, en els diferents camps de la gestió
(desenvolupament econòmic i ús públic fonamentalment, però també en conservació i
restauració del patrimoni natural i cultural).
S’ha realitzat un esforç important per donar sentit, oferir serveis i retornar l’activitat a una
part del patrimoni immoble de la Diputació de Barcelona que en el cas del parc natural de
Sant Llorenç del Munt i l’Obac és molt important.
Immobles com el monestir de Sant Llorenç del Munt, la Casanova de l’Obac i la Mata són els
equipaments emblemàtics del parc que han entrat en funcionament després de la seva
rehabilitació. Altres edificis s’hi ha desenvolupat activitat tot i que resten a l’espera
d’intervencions de rehabilitació com és el cas del Marquet de les Roques. En d’altres edificis
s’hi ha recuperat l’activitat agrícola mitjançant la masoveria.
En aquest sentit, les principals actuacions són:
-

-

-

Desenvolupar el pla Director del Marquet de les Roques (Casa senyorial, masoveria,
capella, coberts, pallissa, horts i vinyes)
Acabar la intervenció en el centre d’Informació del Coll d’Estenalles (Remodelació,
adequació amb l’entorn i projecte museogràfic) com a punt estratègic de redistribució
de visitants al sector nord del parc
Projecte d’energetització per sistemes autònoms de La Mata i el Coll d’Estenalles
(Fecsa-Endesa)
Atendre la petició dels ajuntaments de Terrassa, Matadepera i Vacarisses d’ampliar
l’àmbit del parc natural dins dels seus municipis
Col·laborar amb projectes municipals amb objectius concurrents com és el de Mura
(Projecte FEDER amb l’escola Massana Verda i diversos productors i elaboradors) o
un equipament a Rocafort promogut per l’ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort
Promoure un grup de treball amb les entitats per a redactar el decàleg de bones
pràctiques en la realització d’activitats multitudinàries
Contribuir a donar resposta a la inquietud generada per la sobrepoblació de senglar
Reforçar les sinèrgies entre agents públics i privats dels sectors turístics, econòmics i
socials en el desenvolupament socio econòmic del sector nord: (Parc a taula i Carta
Europea de Turisme Sostenible)
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Oficina Tècnica de Parcs Naturals

Pla d'objectius i actuacions
Programa 2012

Parc Natural del Montseny
Relació d'objectius i actuacions
1

Conservació i tractament físic del territori

1.1. Activitats de conservació i restauració
Objectiu 1.1.1

Completar i desenvolupar el Pla de Conservació

Actuacions
1 Completar l'elaboració del programa d'actuacions del Pla de Conservació
2 Encarregar i fer el seguiment dels estudis que derivin del Pla de Conservació
3 Impulsar les línies d'investigació que deriven del Pla de Conservació
4 Realitzar els treballs de recuperació de refugis i zones de cria per a amfibis i rèptils.
5 Realitzar els treballs de restauració ecològica del medi fluvial
6 Realitzar els treballs silvícoles adreçats a la conservació

Objectiu 1.1.2

Desenvolupar el pla de gestió cinegètica

Actuacions
1 Comptar amb el pla de gestió cinegètica del parc
2 Desenvolupar les accions previstes al pla de gestió cinegètica del parc

Objectiu 1.1.3

Redactar i desenvolupar el pla de gestió piscícola

Actuacions
1 Elaborar el pla de gestió piscícola del parc.
2 Seguiment i gestió conjunta d'hàbitats amb la societats de pescadors

Objectiu 1.1.4

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

Actuacions
1 Recuperació d'espais oberts
2 Restauració del vial d'accés al Puig Sesolles i l'entorn del Turó de l'Home
3 Realització dels treballs silvícoles en castanyedes de finques públiques i privades
4 Execució dels treballs de restauració de boscos cremats
5 Execució del projecte de recuperació de pastures al Matagalls
6 Execució del projecte de recuperació de prats de dall al parc.

Objectiu 1.1.5

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

Actuacions
1 Desenvolupar actuacions del pla director del conjunt monumental de Tagamanent
2 Elaborar el projecte d'accés a peu al Castell de Montclús
3 Desenvolupar les actuacions derivades del pla d'accessos del Castell de Montsoriu

Parc Natural del Montseny
Relació d'objectius i actuacions
1

Conservació i tractament físic del territori

1.2. Activitats de prevenció i gestió del territori
Objectiu 1.2.1

Elaborar i desenvolupar el pla director d'infrastructures de prevenció
d'incendis

Actuacions
1 Aprovar el pla de prevenció d'incendis
2 Presentar al DARPAMN el pla de prevenció d'incendis del parc per a la seva aprovació
3 Adequació de les infrastructures de prevenció d'incendis
4 Realitzar els treballs forestals de prevenció d'incendis

Objectiu 1.2.2

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

Actuacions
1 Elaborar el Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal de la finca Can Tarrés
2 Aprovar el Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal de la finca El Polell

Objectiu 1.2.3

Redactar els contractes d'arrendament o concessió de finques
públiques

Actuacions
1 Elaborar el contracte d'arrendament de les pastures del Bellver-l'Agustí-Vallforners
2 Elaborar el nou contracte de masoveria de Can Pla
3 Elaborar el contracte d'arrendament de pinyes de les finques públiques

Parc Natural del Montseny
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

2.1. Consells, comissions i convenis
Objectiu 2.1.1

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

Actuacions
1 Celebrar les reunions de coordinació necessàries per a dur a terme el programa del 2012
2 Celebrar una reunió per analitzar les propostes del programa d'actuacions 2013

Objectiu 2.1.2

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

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

Objectiu 2.1.3

Aprovar nous convenis de col·laboració amb Ajuntaments per a la
gestió de l'ús públic i el desenvolupament, i amb particulars per a la
gestió dels recursos naturals

Actuacions
1 Aprovar el conveni amb l'Ajuntament de Cànoves i Samalús per al funcionament del nou punt
d'informació
2 Redactar i aprovar les compareixences pels treballs de recuperació d'espais agroforestals en
finques privades
3 Redactar i aprovar el conveni amb l'Ajuntament de Breda i la propietat de la finca de Can
Messeguer per a la construcció i gestió d'un àrea d'aparcament a Coll de n'Orri
4 Aprovar el conveni amb la propietat de Sant Andreu de la Castanya per a la gestió de l'àrea
d'aparcament de Collformic
5 Aprovar el conveni amb l'Ajuntament de Viladrau i la propietat de la finca els Molins per a la
construcció i gestió d'una àrea d'aparcament a la Solana dels Molins

Objectiu 2.1.4

Participació del parc natural del Montseny en les reunions i grups de
treball de la xarxa de reserves de la biosfera.

Actuacions
1 Assistir a les reunions del consell de gestors de la xarxa espanyola de reserves de la biosfera

2 Participar en la preparació i realització de les reunions de la Comissió de Seguiment del Conveni
amb el MMARM
3 Participar en el grup de treball de Comunicació de la xarxa de reserves de la biosfera espanyoles
4 Treballs de seguiment del nou conveni (2013) de col·laboració amb el MMARM per al
desenvolupament sostenible de la reserva de la biosfera del Montseny

Objectiu 2.1.5

Participació del parc natural del Montseny en les reunions i grups de
treball d'Europarc-Espanya i d'altres organismes nacionals i
internacionals.

Actuacions
1 Participar en el grup de treball de conservació de la secció espanyola d'Europarc
2 Participar en les reunions i grups de treball de la CETS a nivell Espanyol i Europeu
3 Participar en el grup de treball de parcs forestals de la secció espanyola d'Europarc
4 Participar en ESPARC 2012
5 Participar en les reunions de LTER/Espanya i LTER/Europa
6 Participar en el grup de treball d'espais naturals amb la Q de qualitat
7 Participar en altres organismes nacionals i internacionals

Objectiu 2.1.6

Dinamitzar els convenis d'agermanament existents

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

Parc Natural del Montseny
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

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

Impulsar polítiques de foment del desenvolupament socioeconòmic

Actuacions
1 Col·laborar amb la taula de productors del Montseny
2 Seguiment del conveni amb l'Associació de Propietaris del Montseny
3 Seguiment del conveni amb l'Associació d'Empresaris Turístics del Montseny
4 Col·laborar amb la fira d'estiu del municipi de Figaró

Objectiu 2.2.2

Fomentar el desenvolupament del sector agrari en finques públiques i
privades.

Actuacions
1 Realitzar treballs de recuperació de pastures en finques públiques i privades
2 Realitzar obres de millora de les infrastructures ramaderes
3 Col·laborar en l'arranjament del canal de rec de Vallcàrquera

Objectiu 2.2.3

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

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

Objectiu 2.2.4

Treballar conjuntament amb els municipis en el procés de revisió de
la reserva de la biosfera del Montseny

Actuacions
1 Realitzar reunions amb tots els ajuntaments dins del procés de revisió de la reserva de la biosfera
2 Desenvolupar un procés participatiu amb tots els sectors implicats per a la revisió de la reserva de
la biosfera
3 Elaborar un document estratègic de desenvolupament sostenible de l'àmbit de la reserva de la
biosfera

Parc Natural del Montseny
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

2.3. Infraestructures i serveis generals
Objectiu 2.3.1

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

Actuacions
1 Realitzar obres d'integració paisatgística en els punts de recollida d'escombraries de Fogars de
Montclús, Montseny i Campins

Objectiu 2.3.2

Garantir el bon estat de la xarxa viària bàsica

Actuacions
1 Arranjar la xarxa viària bàsica
2 Col·laborar amb els municipis amb l'arranjament de la xarxa viària estratègica

Objectiu 2.3.3

Donar suport a les iniciatives municipals en matèria de transport
públic col·lectiu i en l'extensió de les noves tecnologies de
comunicació

Actuacions
1 Donar suport a les iniciatives municipals en la implantació de noves tecnologies de comunicació
2 Participar en el projecte pilot de l'euroregió del sud d'Europa per al foment del transport públic

Objectiu 2.3.4

Donar suport a les iniciatives municipals de millores ambientals i
paisatgístiques

Actuacions
1 Elaborar el projecte de depuració d'aigües residuals del nucli de Santa Fe
2 Col·laborar en les obres de millora paisatgística dels vials del nucli del Brull
3 Realitzar les obres d'adequació paisatgística de l'entorn de Sant Martí de Riells
4 Col·laborar en el projecte de depuració i captació d'aigua del nucli de Vallcàrquera

Parc Natural del Montseny
Relació d'objectius i actuacions
3

Ús social i educació ambiental

3.1. Creació i manteniment d'equipaments
Objectiu 3.1.1

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

Actuacions
1 Finalitzar les obres d'arranjament dels exteriors de la Masia Mariona
2 Executar les obres de l'equipament de suport a la recerca de Fontmartina
3 Arranjament d'exteriors a Vallforners

Objectiu 3.1.2

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

Actuacions
1 Realitzar les obres de l'àrea d'aparcament dels Molins
2 Dissenyar l'oferta de serveis de Santa Fe
3 Realitzar les obres de l'àrea d'aparcament a Cànoves i Samalús
4 Realitzar les obres d'ampliació de l'àrea d'aparcament de Collformic
5 Executar les actuacions de millora de la Masia de La Morera

Objectiu 3.1.3

Col·laborar en els projectes d'equipaments municipals

Actuacions
1 Participar en l'execució de projectes municipals d'equipaments d'ús públic
2 Col·laborar en l'execució del projecte de construcció de lavabos en Riells

Objectiu 3.1.4

Gestionar les exposicions itinerants

Actuacions
1 Gestionar la itinerància de l'exposició de la Xarxa Espanyola de Reserves de la Biosfera
2 Dur a terme les operacions de manteniment de les exposicions itinerants i permanents

Objectiu 3.1.5

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

Actuacions
1 Implantar la nova senyalització de nous itineraris i la renovació dels existents
2 Ampliar l'oferta d'itineraris autoguiats

Parc Natural del Montseny
Relació d'objectius i actuacions
3

Ús social i educació ambiental

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

Desenvolupar el pla d'acció de l'Estratègia d'Educació Ambiental.

Actuacions
1 Desenvolupar el pla d'acció de l'estratègia d'educació ambiental del parc

Objectiu 3.2.2

Elaborar i aprovar els documents del Sistema de Qualitat per al 2012.

Actuacions
1 Elaborar i aprovar el documents anuals del sistema de Qualitat per a l'any 2012
2 Elaborar i aprovar les propostes de revisió del sistema

Objectiu 3.2.3

Desenvolupar el programa "El Montseny a l'escola"

Actuacions
1 Difondre els objectius i el marc general del programa "El Montseny a l'escola"
2 Elaborar la unitat didàctica de programació del cicle mitjà del programa "El Montseny a l'escola"

Objectiu 3.2.4

Editar i presentar noves publicacions

Actuacions
1 Presentar el catàleg de l'exposició sobre l'exposició "El Montseny. Un diàleg entre l'home i el
territori"
2 Editar i presentar el catàleg de l'exposició "Univers Patxot"
3 Editar fulletons de nous itineraris autoguiats al parc
4 Editar i presentar l'atlas d'ocells nidificants

Objectiu 3.2.5

Realitzar les jornades tècniques i trobades previstes

Actuacions
1 Realitzar o col·laborar en la organització de jornades tècniques i seminaris de treball

Parc Natural del Montseny
Relació d'objectius i actuacions
4

Activitats generals

4.1. Activitats de planificació, seguiment i avaluació
Objectiu 4.1.1

Dur a terme la revisió/adaptació de la reserva de la biosfera del
Montseny al nou pla especial i a les directrius de la UNESCO

Actuacions
1 Fer el seguiment del contracte d'assistència tècnica per a la revisió de la Reserva de la Biosfera
2 Elaborar la proposta de revisió /adaptació de la reserva de la biosfera del Montseny

Objectiu 4.1.2

Dur a terme els treballs de la nova organització del Parc natural i
desplegament del Pla Especial

Actuacions
1 Realització d'una jornada de formació sobre el nou Pla Especial adreçada a tècnics municipals
2 Col·laborar en els treballs tècnics de constitució del consorci de gestió del parc natural del
Montseny
3 Col·laborar en l'aprovació i desplegament de les ordenances d'ús públic
4 Col·laborar en l'elaboració i tramitació del Decret d'ampliació del parc

Objectiu 4.1.3

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

Actuacions
1 Participar en les reunions de seguiment
2 Introduir i actualitzar els indicadors en el programa
3 Elaborar informes de seguiment

Parc Natural del Montseny
Relació d'objectius i actuacions
4

Activitats generals

4.2. Activitats generals i de suport
Objectiu 4.2.1

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

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

Objectiu 4.2.2

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

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

Objectiu 4.2.3

Elaborar documents de gestió del Parc

Actuacions
1 Lliurar a la Unitat de publicacions l'esborrany de memòria anual del Parc, en el termini previst
2 Lliurar la proposta de programa 2013 en el termini previst

Objectiu 4.2.4

Complir els terminis per a l'emissió dels informes preceptius

Actuacions
1 Emetre els informes preceptius d'obres i actuacions menors en el termini inferior a trenta dies
2 Emetre els informes preceptius de plans i programes dins dels terminis establerts en cada cas

Espai Natural de les Guilleries-Savassona
Relació d'objectius i actuacions
1

Conservació i tractament físic del territori

1.1. Activitats de conservació i restauració
Objectiu 1.1.1

Impulsar la redacció i el desenvolupament del Pla de Conservació

Actuacions
1 Realitzar l'estudi de seguiment de les poblacions de ropalòcers
2 Realitzar l'estudi de seguiment de les poblacions d'ocells comuns
3 Donar continuïtat a l'estudi de les poblacions de cranc ibèric
4 Realitzar estudi de seguiment de les poblacions de quiròpters
5 Realitzar estudi de seguiment de les poblacions de lliró

Objectiu 1.1.2

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

Actuacions
1 Restauració d'una font, connexió a xarxa d'una altra i adequació d'un pas d'un dels itineraris del Pla
de restauració de fonts i zones humides
2 Recuperació i millora dels espais degradats de l'entorn del Pantà de Sau
3 Restauració de l'entorn de ribera del Torrent de la Polleda i recuperació d'espais oberts associats

Objectiu 1.1.3

Impulsar actuacions de conservació i millora del patrimoni
arquitectònic i arqueològic

Actuacions
1 Desenvolupament del Pla Director de l'entorn de Sant Feliuet de Savassona: Actuacions d'urgència,
instal·lació d'elements de protecció, instal·lació de senyalització informativa, definició i senyalització
de l'itinerari d'accés als diferents elements patrimonials.
2 Actuacions d'ordenació del patrimoni arqueològic de Vilanova de Sau: Acondicionament i
senyalització de l'itinerari d'accés al Puig d'Alfar.
3 Actuacions de millora a l'entorn del Castell de Bellpuig: Acondicionament i senyalització de l'itinerari
d'accés, instal·lació de senyalització interpretativa i instal·lació d'elements de protecció.
4 Actuacions de millora a l'entorn del poblat ibèric del Puigcastellet: Acondicionament i senyalització
de l'itinerari d'accés.
5 Projecte de restauració i revalorització del Parc de les Set Fonts.

Espai Natural de les Guilleries-Savassona
Relació d'objectius i actuacions
1

Conservació i tractament físic del territori

1.2. Activitats de prevenció i gestió del territori
Objectiu 1.2.1

Elaborar i desenvolupar el pla director d'infrastructures de prevenció
d'incendis

Actuacions
1 Desenvolupar el condicionament de la xarxa viària.
2 Realitzar les actuacions de col·laboració amb l'ADF de Vilanova de Sau
3 Desenvolupar la campanya de Vigilància i Prevenció d'Incendis de 2012

Objectiu 1.2.2

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

Actuacions
1 Realitzar els treballs silvícoles de l'àrea forestal de la Font Trobada
2 Realitzar treballs silvícoles de manteniment a l'àrea d'esplai dels Vernets de Ca la Marta
3 Realitzar treballs silvícoles de manteniment de la finca del Castell de Bellpuig de Sant Julià de
Vilatorta

Espai Natural de les Guilleries-Savassona
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

2.1. Consells, comissions i convenis
Objectiu 2.1.1

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

Actuacions
1 Participació en les tres reunions del Consell General del Consorci, presentant l'informe de gestió
2 Celebrar una reunió per analitzar propostes pel programa 2012 amb la totalitat de municipis del
Consorci

Objectiu 2.1.2

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

Actuacions
1 Desenvolupar el conveni de col·laboració amb l'Associació Catalana de Cases de Colònies
2 Desenvolupar el conveni de col·laboració amb l'Associació de Turisme de Vilanova de Sau
3 Posada en marxa del projecte d'itineraris literaris web, "Llocs escrits de l'Espai Natural de les
Guilleries-Savassona", com a col·laboració amb la Casa-Museu Verdaguer
4 Desenvolupar el conveni de col·laboració amb la Casa-Museu Verdaguer

Espai Natural de les Guilleries-Savassona
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

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

Impulsar polítiques de foment del desenvolupament socioeconòmic

Actuacions
1 Elaborar la proposta d'adjudicació de les subvencions 2012

Objectiu 2.2.2

Executar i millorar el programa "Viu el Parc"

Actuacions
1 Assistir a les reunions de preparació dels actes del programa "Viu el Parc"
2 Donar continuïtat a l'ampliació del programa "Viu el Parc" per a l'any 2012

Espai Natural de les Guilleries-Savassona
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

2.3. Infraestructures i serveis generals
Objectiu 2.3.1

Avançar en la implantació i millora del nou sistema de senyalització

Actuacions
1 Implantar la senyalització a l'itinerari de Sant Feliuet de Savassona, Puig d'Alfar, Puigcastellet i
Castell de Bellpuig.
2 Instal·lació de senyalització interpretativa a l'entorn de Sant Feliuet de Savassona, a Santa
Margarida d'Ardola i al Castell de Bellpuig.

Objectiu 2.3.2

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

Actuacions
1 Executar actuacions de manteniment de la xarxa viària inclosa al Pla de camins: A nivell general
actuacions puntuals per garantir la seguretat i l'accessibilitat. A nivell específic s'actuarà als
següents camins: camí dels Munts (Tavèrnoles), Camí del Verdaguer (Tavèrnoles), camí de
l'Aguilar (Tavèrnoles), camí del Sot de la Granja (Tavèrnoles), camí de Rupit (Vilanova de Sau) i
Camí de Sant Llorenç del Munt (Folgueroles).

Espai Natural de les Guilleries-Savassona
Relació d'objectius i actuacions
3

Ús social i educació ambiental

3.1. Creació i manteniment d'equipaments
Objectiu 3.1.1

Posar en funcionament l'"Àrea d'esplai dels Vernets de Ca la Marta" i
elaborar o executar dos projectes d'equipament i serveis

Actuacions
1 Equipar l'interior del Punt d'informació de l'"Àrea d'Esplai dels Vernets de Ca la Marta"
2 Elaborar el projecte d'ordenament de l'àrea de lleure de l'embassament de Sau.
3 Elaborar i executar la primera fase del projecte d'ordenament de l'àrea de l'embassament de Sau.

Objectiu 3.1.2

Desenvolupar la xarxa d'itineraris de l'espai natural

Actuacions
1 Aprovar i desenvolupar com a document de gestió el pla d'itineraris, que inclogui la proposta
d'homologació com a senders de la FEEC
2 Executar l'itinerari del Puig d'Alfar
3 Executar l'itinerari de Sant Feliuet de Savassona
4 Executar l'itinerari de Puigcastellet
5 Executar l'itinerari del Castell de Bellpuig

Espai Natural de les Guilleries-Savassona
Relació d'objectius i actuacions
3

Ús social i educació ambiental

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

Desenvolupar els programes educatius

Actuacions
1 Desenvolupar el programa "Coneguem els nostres parcs" i "Viu el Parc" a les escoles, participant
en les reunions de seguiment.

Objectiu 3.2.2

Editar noves publicacions

Actuacions
1 Edició de guia de l'itinerari adaptat de Can Mateu per a persones amb dificultats visuals
2 Edició del mapa de l'informador

Objectiu 3.2.3

Realitzar accions de voluntariat

Actuacions
1 Programar accions de voluntariat a l'espai natural

Espai Natural de les Guilleries-Savassona
Relació d'objectius i actuacions
4

Activitats generals

4.1. Activitats de planificació, seguiment i avaluació
Objectiu 4.1.1

Integrar el sectors del municipi de Sant Sadurní d'Osormort i
Tavèrnoles a l'àmbit del Pla Especial de l'espai natural

Actuacions
1 Recopilació d'informació i elaboració estudis previs per a la modificació del Pla Especial de l'espai
natural

Objectiu 4.1.2

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

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

Objectiu 4.1.3

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

Actuacions
1 Participar en les reunions de seguiment
2 Introduir i actualitzar els indicadors en el programa
3 Elaborar informes de seguiment

Espai Natural de les Guilleries-Savassona
Relació d'objectius i actuacions
4

Activitats generals

4.2. Activitats generals i de suport
Objectiu 4.2.1

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

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

Objectiu 4.2.2

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

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

Objectiu 4.2.3

Elaborar documents de gestió de l'espai natural

Actuacions
1 Elaborar la memòria anual de l'espai
2 Lliurar la proposta de programa 2013 en el termini previst

Parc del Castell de Montesquiu
Relació d'objectius i actuacions
1

Conservació i tractament físic del territori

1.1. Activitats de conservació i restauració
Objectiu 1.1.1

Realitzar estudis d'espècies prioritàries de conservació

Actuacions
1 Continuar el tractament de les dades meteorològiques

Objectiu 1.1.2

Millorar les infrastructures de prevenció d'incendis

Actuacions
1 Revisar i fer les adaptacions necessàries a la xarxa viària per al pas de vehicles pesats de
prevenció d'incendis amb la col·laboració de Bombers de Torelló
2 Mantenir reunió amb la Oficina tècnica de prevenció municipal d'Incendis Forestals per renovar els
plans de prevenció d'incendis dels municipis del Parc
3 Senyalitzar l'espai de l'hidrant de les Codines per facilitar la mobilitat dels camions de bombers
4 Mantenir les zones de seguretat

Objectiu 1.1.3

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

Actuacions
1 Tancament de pastures en zones forestals a la finca de les Codines
2 Realitzar els treballs pel control de plagues de les pinedes de pi roig
3 Fer el seguiment del conveni amb la Facultat de Veterinària de la UAB pel seguiment de les herbes
en zones de pastura d'ovelles
4 Realització de treballs de recuperació del Pla del Vedellar
5 Realització de treballs de millora de la zona de la riera de Sora
6 Mantenir el sotabosc de la zona del Rocal
7 Mantenir les zones de pastura

Parc del Castell de Montesquiu
Relació d'objectius i actuacions
1

Conservació i tractament físic del territori

1.2. Activitats de prevenció i gestió del territori
Objectiu 1.2.1

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

Actuacions
1 Fer el seguiment de les zones agràries de les diferents finques del Parc (St. Moí, Planesses, La
Solana, Casanova del Castell, Les Codines)
2 Continuar l'inventari forestal per a la modificació del PTGMF
3 Fer el seguiment dels treballs del Pla de gestió forestal
4 Redactar la modificació del PTGMF de les finques
5 Continuar els treballs per a l'ordenació dels horts de Montesquiu

Parc del Castell de Montesquiu
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

2.1. Consells, comissions i convenis
Objectiu 2.1.1

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

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

Objectiu 2.1.2

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

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

Parc del Castell de Montesquiu
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

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

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

Actuacions
1 Promoure la utilització de les subvencions a particulars per part d'arrendataris i concessionaris

Objectiu 2.2.2

Desenvolupar el programa "Viu el Parc" i col·laborar en els
programes culturals que es duen a terme al Castell

Actuacions
1 Realització del programa "Viu el Parc"
2 Realització d'exposicions a la Cabanya del Castell
3 Col·laborar en la realització d'activitats culturals
4 Proposar noves activitats esportives

Parc del Castell de Montesquiu
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

2.3. Infraestructures i serveis generals
Objectiu 2.3.1

Executar obres de manteniment de pistes

Actuacions
1 Manteniment i millora xarxa viària
2 Acabar els treballs de millora a la pista de l'antiga captació
3 Estudiar la possibilitat de recuperació d'antics camins a la zona sud de les Codines
4 Adjudicar el contracte de manteniment de la xarxa viària

Objectiu 2.3.2

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

Actuacions
1 Fer el manteniment de l'estació de cloració i de la xarxa de distribució d'aigua
2 Realitzar el manteniment i neteja de les fosses sèptiques
3 Fer el manteniment dels sistemes de bombeig i de les infrastructures

Objectiu 2.3.3

Avançar en la implantació i millora del nou sistema de senyalització

Actuacions
1 Mantenir la senyalització dels dos itineraris homologats com a GR (Ruta del Romànic, Camí Vora
Ter)
2 Millorar la senyalització dels jardins del castell
3 Implantar la senyalització a l'interior del castell
4 Senyalitzar el mirador de la Rovira
5 Millorar la senyalització general de la xarxa viària

Objectiu 2.3.4

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

Actuacions
1 Acabar d'adaptar les plataformes per a contenidors de recollida selectiva

Parc del Castell de Montesquiu
Relació d'objectius i actuacions
3

Ús social i educació ambiental

3.1. Creació i manteniment d'equipaments
Objectiu 3.1.1

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

Actuacions
1 Fer els treballs de manteniment del Castell de Montesquiu
2 Fer treballs de manteniment i millores a la Masoveria (Oficina del parc)
3 Fer els treballs indispensables pel manteniment de la Masia de Sant Moí
4 Fer treballs de manteniment i millores als exteriors de la Solana
5 Gestionar, en col·laboració amb el CVGOB, la sala d'exposicions la Cabanya del Castell
6 Fer treballs de consolidació del mirador de la Rovira
7 Fer el seguiment del projecte de viabilitat per a la instal·lació d'una caldera de biomassa pels
equipaments centrals del parc
8 Fer treballs de manteniment i neteja als aparcaments dels equipaments
9 Fer millores al punt d'informació del parc
10

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

Objectiu 3.1.2

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

Actuacions
1 Fer el seguiment de l'adjudicació de la nova concessió administrativa de la Casanova del Castell
2 Fer el seguiment de la gestió de la Casanova del Castell
3 Fer el seguiment per a l'adjudicació de la concessió administrativa de l'Escola de natura de les
Codines
4 Fer el seguiment de la gestió de l'Escola de natura de les Codines
5 Redactar el plec de condicions per l'adjudicació del Campament juvenil de la Devesa de les
Codines
6 Fer el seguiment de l'adjudicació de la concessió administrativa del Campament juvenil de la
Devesa de les Codines

Parc del Castell de Montesquiu
Relació d'objectius i actuacions
3

Ús social i educació ambiental

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

Desenvolupar els programes educatius i culturals

Actuacions
1 Realitzar les jornades tècniques de tardor al Centre de Recursos
2 Proposar unes noves jornades de caire històric per la primavera en col·laboració amb l'Arxiu
comarcal del Ripollès
3 Fer seguiment del programa educatiu de l'Escola de Natura de les Codines
4 Proposar un programa educatiu pels usuaris del Campament juvenil de les Codines

Parc del Castell de Montesquiu
Relació d'objectius i actuacions
4

Activitats generals

4.1. Activitats de planificació, seguiment i avaluació
Objectiu 4.1.1

Completar la implantació dels aplicatius del SIGEP

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

Parc del Castell de Montesquiu
Relació d'objectius i actuacions
4

Activitats generals

4.2. Activitats generals i de suport
Objectiu 4.2.1

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

Actuacions
1 Fer seguiment de les activitats formatives

Objectiu 4.2.2

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

Actuacions
1 Elaborar la memòria anual del Parc
2 Lliurar la proposta de programa de l'any vinent en el termini previst

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

Conservació i tractament físic del territori

1.1. Activitats de conservació i restauració
Objectiu 1.1.1

Redactar i desenvolupar el pla de conservació del patrimoni natural

Actuacions
1 Redactar el document
2 Executar actuacions de gestió previstes al Pla

Objectiu 1.1.2

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

Actuacions
1 Completar la execució de les actuacions previstes en el projecte de gestió dels ecosistemes
forestals i de ribera pendents de finalitzar en el marc del conveni amb l'Obra Social de La Caixa
2 Executar les actuacions de millora d'hàbitats previstes pel període 2012 en el conveni amb l'Obra
Social de La Caixa
3 Valorar l'oportunitat d'incorporar actuacions de restauració en indrets d'especial interès (riera Sant
Jeroni, Fontsanta, Ros, Fregons...)

Objectiu 1.1.3

Promoure la conservació i difusió del patrimoni cultural

Actuacions
1 Realitzar les actuacions bàsiques prioritàries segons disponibilitats pressupostàries (font d'en
Bartomeu, font de Sant Bru)
2 Continuar la col·laboració amb els treballs arqueològics del poblat ibèric de Les Maleses, participant
en les actuacions que es derivin del Pla Director

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

Conservació i tractament físic del territori

1.2. Activitats de prevenció i gestió del territori
Objectiu 1.2.1

Desenvolupar el Pla Bàsic de Prevenció d'Incendis

Actuacions
1 Garantir el correcte funcionament de la xarxa viària de prevenció d'incendis en coordinació amb
altres administracions i agents implicats
2 Col·laborar en el funcionament dels punts d'aigua existents en coordinació amb altres
administracions i agents implicats
3 Mantenir adequadament les torres de guaita del parc, tot garantint el compliment de les normatives
de seguretat i salut laboral vigents
4 Impulsar una solució consensuada amb els ajuntaments de Sant Fost i Badalona per tal de garantir
la transitabilitat pel camí carener
5 Executar el manteniment de les àrees de baixa combustibilitat (carretera Can Ruti)

Objectiu 1.2.2

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

Actuacions
1 Mantenir el nivell de qualitat en el dispositiu de vigilància per tal de garantir la màxima eficiència en
detecció i faciliti els treballs de primera intervenció
2 Estendre les mesures bàsiques preventives a qualsevol moment de l'any en què es donin
situacions de risc molt alt d'incendi
3 Consolidar la coordinació amb altres administracions i agents implicats en la lluita contra els
incendis forestals

Parc de la Serralada de Marina
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

2.1. Consells, comissions i convenis
Objectiu 2.1.1

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

Actuacions
1 Participar en les reunions periòdiques de coordinació interna a la Gerència d'Espais Naturals
2 Elaborar la proposta d'actuacions anuals

Objectiu 2.1.2

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

Actuacions
1 Garantir els mecanismes de transferència d'informació entre els tècnics municipals i promoure
trobades periòdiques monogràfiques
2 Dissenyar mecanismes explícits de participació de les entitats en el parc
3 Promoure activitats a realitzar amb la col·laboració dels membres del Cercle d'Amics dels Parcs i
associacions de voluntaris

Objectiu 2.1.3

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

Actuacions
1 Realitzar el seguiment del contingut dels convenis per a la gestió de l'ús públic (Can Miravitges,
Centre de Documentació, Punt d'informació de La Virreina, de l'Observatori Astronòmic i de Can
Ruti)
2 Establiment i seguiment de nous convenis (Ecometròpoli)

Parc de la Serralada de Marina
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

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

Impulsar accions estratègiques de foment del desenvolupament
socioeconòmic

Actuacions
1 Participar en la definició de criteris i la redacció del Pla de Desenvolupament Marc dels espais de la
XPN
2 Participar activament en les estratègies i plans de desenvolupament econòmic del sector primari
que sorgeixin en el context territorial del parc

Objectiu 2.2.2

Executar i millorar el programa cultural Viu el Parc

Actuacions
1 Avaluar les possibilitats d'ampliació del Programa Viu el Parc, incorporant les activitats ja existents
en els municipis del parc

Parc de la Serralada de Marina
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

2.3. Infraestructures i serveis generals
Objectiu 2.3.1

Desenvolupar el pla de manteniment de la xarxa viària

Actuacions
1 Executar el pla de manteniment dels trams estratègics de la xarxa viària, d'acord amb les
disponibilitats pressupostàries (valorar solucions per casos de tractament singular: camí Can Piqué)
2 Consolidar els mecanismes de coordinació amb els ajuntaments i l'OTPMIF per concretar i
complementar les actuacions a dur a terme

Objectiu 2.3.2

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

Actuacions
1 Adequar la senyalització a la normativa vigent (rètols ctres., elements obsolets...)
2 Executar, conjuntament amb l'ajuntament, la part de senyalització del projecte de Porta de Parc a la
rotonda de Can Ruti
3 Fer més eficients els mecanismes de millora, manteniment i reposició de la senyalització
4 Iniciar en coordinació amb l'ajuntament el projecte de senyalització de les masies de Montcada i
Reixac

Objectiu 2.3.3

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

Actuacions
1 Col·laborar amb els ajuntaments en la detecció i gestió dels abocaments incontrolats i definir
estratègies per reduir els punts de concentració de deixalles
2 Millorar el disseny i la funcionalitat dels punts de concentració de deixalles (reubicacions de
contenidors, tancaments de recintes de contenidors, acordar solució al Bosc d'en Vilaró...)
3 Fer el seguiment dels punts on s'han tret els bidons d'escombraries (Puig Castellar, àrea d'esplai de
les Oliveres...)

Parc de la Serralada de Marina
Relació d'objectius i actuacions
3

Ús social i educació ambiental

3.1. Creació i manteniment d'equipaments
Objectiu 3.1.1

Desenvolupar el pla director d'itineraris

Actuacions
1 Redactar el Pla Director d'itineraris a peu, definint criteris per a la implantació dels itineraris
2 Avançar, en col·laboració amb els ajuntaments, en les propostes d'itineraris (Montalegre, turó d'en
Galzeran, vall de Sant Jeroni, connexió entre la font d'en Bartomeu i el torrent de les Bruixes)
3 Completar l'edició de fulletons dels itineraris del parc (torrent de l'Amigó, Sant Pere Reixac al turó
de Les Maleses, de Torribera al Puig Castellar, i dels torrent de les Bruixes a Torribera)

Objectiu 3.1.2

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

Actuacions
1 Col·laborar amb els ajuntaments en les propostes d'ordenació de l'ús públic (racionalització dels
camins al voltant de Can Alemany, berenador de can Ruti, font de sant Roc)

Objectiu 3.1.3

Dissenyar estratègies competitives de gestió de la xarxa
d'equipaments i serveis que incrementin el seu autofinançament
garantint la qualitat de l'oferta

Actuacions
1 Utilitzar la xarxa d'equipaments i els serveis d'informació del parc per a promocionar i difondre
l'oferta de serveis públics i privats dels municipis del parc

Parc de la Serralada de Marina
Relació d'objectius i actuacions
3

Ús social i educació ambiental

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

Desplegar les actuacions previstes en el Pla d'Ús Públic

Actuacions
1 Elaborar una relació valorada i prioritzada les actuacions a dur a terme, d'acord amb les
disponibilitats econòmiques de l'exercici
2 Consolidar la implantació del Centre de Documentació del parc
3 Promoure la sensibilització dels usuaris del parc per fomentar conductes més sostenibles i
respectuoses (seguiment d'incidències relacionades amb abocaments de deixalles, ordenació de
l'accés motoritzat sector Can Colomer i Pitch)

Objectiu 3.2.2

Consolidar el programa d'activitats dels equipaments del parc

Actuacions
1 Optimitzar la dimensió dels calendaris i horaris d'acord amb les necessitats reals i la disponibilitat
pressupostària

Objectiu 3.2.3

Potenciar la difusió del parc en fòrums i activitats públiques

Actuacions
1 Generar propostes que permetin incrementar el sentiment de vinculació de la població amb el parc
2 Impulsar el disseny de programes estables i estratègies de divulgació de les actuacions que es
duen a terme al Parc (mitjans de comunicació, guió de l'audiovisual del parc, publicacions)

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

Activitats generals

4.1. Activitats de planificació, seguiment i avaluació
Objectiu 4.1.1

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

Actuacions
1 Preparar el programa anual d'actuacions en coordinació amb els ajuntaments
2 Realitzar el seguiment periòdic dels quadres d'indicadors per avaluar l'estat d'execució
3 Revisar i introduir les correccions necessàries per actualitzar anualment el Pla d'objectius

Objectiu 4.1.2

Donar compte de la gestió a través dels canals més adients

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

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

Activitats generals

4.2. Activitats generals i de suport
Objectiu 4.2.1

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

Actuacions
1 Dissenyar mètodes per a recollir informació sobre l'impacte de la gestió del parc
2 Explotar els resultats de l'enquesta destinada a conèixer el grau de satisfacció dels usuaris dels
parcs en relació als equipaments d'ús públic

Objectiu 4.2.2

Consolidar l'ús del sistema d'informació geogràfica de la Xarxa de
Parcs en entorn web (projecte SiGEP)

Actuacions
1 Consolidar la implantació dels aplicatius de gestió
2 Avançar en el desenvolupament d'estratègies d'anàlisi i presa de decisions a partir de l'explotació
de les dades enregistrades i en la producció de material cartogràfic associat

Objectiu 4.2.3

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

Actuacions
1 Definir una estratègia per minimitzar l'impacte de l'accés motoritzat sobre el territori
2 Continuar treballant en la detecció i seguiment d'incidències, actuant coordinadament amb
Ajuntaments i resta d'administracions implicades

Objectiu 4.2.4

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

Actuacions
1 Participar activament en la Comissió d'Ús Públic i en la Comissió de Tècnics del Territori
2 Impulsar la creació d'altres comissions adients per a la gestió dels parcs

Objectiu 4.2.5

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

Actuacions
1 Revisar els sistemes per mesurar la freqüentació del parc
2 Col·laborar en l'anàlisi de les mesures a adoptar en cas d'evacuació en llocs d'elevada freqüentació

Objectiu 4.2.6

Millorar la eficiència dels processos administratius

Actuacions
1 Organitzar l'arxiu documental amb els criteris normalitzats DiBa
2 Organitzar l'arxiu d'imatges del parc
3 Elaborar el mailings (dins el SIGEP) d'interès propi pel parc

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

Conservació i tractament físic del territori

1.1. Activitats de conservació i restauració
Objectiu 1.1.1

Redactar el pla de conservació de la biodiversitat

Actuacions
1 Iniciar l'encàrrec de les mancances d'estudis prioritaris detectades a partir de l'execució de la fase II
de recopilació d'estudis i treballs tècnics
2 Disposar de l'esborrany del document de la fase III de diagnosi de prioritats de conservació i estat
de conservació del parc per tal de definir els objectius de conservació del parc
3 Definir fórmules de finançament i acords de col·laboració externa del pla de conservació
4 Executar actuacions de millora del patrimoni natural i seguiment de paràmetres ecològics

Objectiu 1.1.2

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

Actuacions
1 Executar les actuacions de millora d'hàbitats previstes pel període 2012 en el conveni amb l'Obra
Social de La Caixa (actuacions de manteniment d'espais oberts)
2 Redactar una proposta d'actuació de manteniment d'espais oberts mitjançant pasturatge
3 Executar actuacions de millora de l'estat fitopatològic de les pinedes del parc en col·laboració amb
el DARPAMN

Objectiu 1.1.3

Executar actuacions de restauració de fonts i basses

Actuacions
1 Encarregar la redacció del catàleg de fonts i basses del parc (fase II: Vallès Oriental)
2 Executar les actuacions de millora de fonts i basses previstes en el catàleg
3 Elaborar una proposta d'actuació prioritzada de les fonts i basses de Torrent de Fonoll -Alella-, Font
del Prat -Montornès del Vallès-, Font de Sant Mateu -Premià de Dalt- i Font de Sant Jaume Vilanova del Vallès-.

Objectiu 1.1.4

Promoure la conservació i difusió del patrimoni cultural

Actuacions
1 Disposar dels projectes d'actuació prioritaris de conservació dels elements del patrimoni

arqueològic del parc en col·laboració amb el CCM (restauració de l'accés a la Cova de la Granota,
la Cova de Can Nadal i la Cova de les Encantades)
2 Col·laborar en les iniciatives locals de a difusió dels elements de patrimoni arqueològic del parc
(creació de centres d'interpretació a la Roca del Vallès i Vilassar de Dalt)

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

Conservació i tractament físic del territori

1.2. Activitats de prevenció i gestió del territori
Objectiu 1.2.1

Desenvolupar el Pla Bàsic de Prevenció d'Incendis

Actuacions
1 Garantir el correcte funcionament de la xarxa viària de prevenció d'incendis en coordinació amb
altres administracions i agents implicats
2 Garantir el funcionament dels punts d'aigua i dels punts de guaita existents en coordinació amb
altres administracions i agents implicats
3 Completar la xarxa de punts d'aigua i de guaita prioritaris d'acord amb les previsions del Pla Bàsic
de Prevenció d'Incendis (avaluar l'actuació de la bassa de Santa Maria de Martorelles i la torre de
guaita de Sant Miquel)
4 Executar les actuacions de creació i manteniment de franges de baixa combustibilitat corresponents
a la planificació 2012
5 Iniciar una prova pilot de manteniment d'àrees de baixa combustibilitat mitjançant pasturatge

Objectiu 1.2.2

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

Actuacions
1 Optimitzar el dispositiu de vigilància per tal de garantir la màxima eficiència en detecció i faciliti els
treballs de primera intervenció
2 Estendre les mesures bàsiques garantides a qualsevol moment de l'any en que es donin situacions
de risc alfa 2 o 3 d'incendi
3 Coordinar-se amb altres administracions i agents competents en la lluita contra els incendis
forestals
4 Ampliar i actualitzar la base de dades d'habitants i propietaris dins parc per a la prevenció
d'incendis

Objectiu 1.2.3

Desenvolupar el Pla de Gestió Forestal en coordinació amb altres
administracions i agents implicats

Actuacions
1 Executar les actuacions previstes en el pla de gestió forestal del parc en coordinació amb els
propietaris i Associacions forestals del parc
2 Cooperar amb els ajuntaments en la planificació de la gestió forestal de finques de titularitat
municipal

Parc de la Serralada Litoral
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

2.1. Consells, comissions i convenis
Objectiu 2.1.1

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

Actuacions
1 Participar en les reunions periòdiques de coordinació interna de la Gerència d'Espais Naturals

Objectiu 2.1.2

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

Actuacions
1 Potenciar el paper de l'Assemblea d'Entitats del parc com a òrgan de participació
2 Dissenyar una proposta d'estratègies de comunicació i divulgació del parc (mitjans de comunicació,
audiovisual, publicacions)
3 Promoure activitats a realitzar amb la col·laboració dels membres del Cercle d'Amics dels Parcs i
associacions de voluntaris impulsant l'organització d'activitats de voluntariat

Objectiu 2.1.3

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

Actuacions
1 Elaborar una proposta tècnica per avançar en la consolidació de l'Associació de Propietaris
Forestals del parc en col·laboració amb l'OTPMIF
2 Fomentar la creació l'Associació de propietaris forestals del parc mitjançant convenis amb els
ajuntaments, propietaris forestals i OTPMIF
3 Iniciar la redacció del pla marc de gestió forestal
4 Fer una proposta per recolzar 'activitat de les Associacions de propietaris forestals existents
(Premià de Dalt, Argentona, Vilassar de Dalt)

Objectiu 2.1.4

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

Actuacions
1 Establir i realitzar el seguiment de convenis de col·laboració amb els ajuntaments per a la gestió
dels equipaments d'ús públic

2 Establir i realitzar el seguiment de fórmules de col·laboració amb els ajuntaments (actuacions
especifiques de la pedrera de la Feu i la finca de Sant Mateu)
3 Elaborar propostes de gestió conjunta mitjançant acords de custòdia del territori

Parc de la Serralada Litoral
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

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

Redactar el pla de foment de l'activitat econòmica del parc

Actuacions
1 Definir l'estructura i metodologia del Pla de foment de l'activitat econòmica del parc
2 Iniciar la redacció de la fase I (descripció de l'estat actual de l'activitat econòmica al parc), fase II
(diagnosi) i fase III (proposta d'objectius i actuacions per al desenvolupament).
3 Definir fórmules de finançament i acords de col·laboració externa del pla de desenvolupament
(Consell Comarcal del Maresme)

Objectiu 2.2.2

Desenvolupar el programa Parc a Taula

Actuacions
1 Avaluar l'aplicació dels criteris de selecció d'establiments i productors adherits al Parc a Taula, amb
l'objectiu d'assegurar l'optimització de la qualitat del programa
2 Garantir la participació del sector primari i terciari al programa Parc a Taula en col·laboració amb
ajuntaments
3 Col·laborar amb les oficines i consorcis de Turisme de Vallès i Maresme per la difusió del programa
Parc a Taula
4 Millorar el coneixement de la gestió del parc per part dels participants en el programa
5 Participar activament en fires i activitats per a la promoció i dinamització d'empreses de serveis i
productors locals
6 Ampliar el conjunt d'activitats en execució del programa Parc a Taula

Objectiu 2.2.3

Impulsar accions estratègiques complementàries de foment del
desenvolupament socioeconòmic

Actuacions
1 Realitzar una proposta de mercat de producte local al parc en col·laboració amb els ajuntaments
del Consorci
2 Definir la proposta d'exposició de productes del parc als punts d'informació
3 Treballar en les actuacions d'interès comú amb el Consorci de la D.O Alella per a la promoció del
producte viticultor local.
4 Participar en la definició de criteris i la redacció del Pla de Desenvolupament Marc dels espais
protegits de la Xarxa de Parcs

5 Avaluar l'oportunitat de participació en subvencions de la Xarxa Barcelona municipis de qualitat

Objectiu 2.2.4

Desenvolupar el programa cultural Viu el Parc

Actuacions
1 Avaluar les possibilitats d'ampliació del Programa Viu el Parc, incorporant les activitats ja existents
en els municipis del parc

Parc de la Serralada Litoral
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

2.3. Infraestructures i serveis generals
Objectiu 2.3.1

Desenvolupar el pla de manteniment de la xarxa viària del parc

Actuacions
1 Definir el pla de manteniment dels trams estratègics de la xarxa viària, d'acord amb les
disponibilitats pressupostàries i en col·laboració amb el Consell Comarcal del Maresme (valorar
solucions per casos de tractament singular: camí del pujador de la Font Picant de Cabrera a
Cabrils, camí de la Serra de Teià, camí Can Boquet - La Roca del Toni i de Can Boquet - Sant
Sebastià de Vilassar de Dalt, Font d'en Mamet de Vilassar de Dalt).
2 Presentar les actuacions incloses en el pla d'actuacions 2012 als membres del Consell Plenari
3 Aplicar mecanismes de coordinació amb tots els agents implicats per concretar i complementar les
actuacions a dur a terme

Objectiu 2.3.2

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

Actuacions
1 Definir el pla de senyalització en col·laboració amb el Consell Comarcal del Maresme
2 Aplicar mecanismes de coordinació amb tots els agents implicats per concretar i complementar les
actuacions a dur a terme
3 Executar propostes prioritàries de senyalització informativa bàsica i mobiliari exterior (tancaments)
4 Consensuar amb Ajuntaments la senyalització dels principals accessos al parc des de nucli urbà

Objectiu 2.3.3

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

Actuacions
1 Reduir els punts d'acumulació d'escombraries i adaptar els recorreguts de recollida per millorar-ne
l'eficiència
2 Col·laborar amb els ajuntaments en la detecció i gestió dels abocaments incontrolats

Parc de la Serralada Litoral
Relació d'objectius i actuacions
3

Ús social i educació ambiental

3.1. Creació i manteniment d'equipaments
Objectiu 3.1.1

Desenvolupar el pla director d'itineraris

Actuacions
1 Avançar en la implantació d'itineraris del pla director d'itineraris del parc en col·laboració amb
Ajuntaments i avaluar les propostes de de creació i millora d'itineraris (ruta de les fonts -Santa
Maria de Martorelles-, itinerari de la torre del Telègraf -Montornès del Vallès-, ruta de l'Esquirol Premià de Dalt-, rutes d'equitació -Vallromanes-, ruta de les fonts -Argentona-).

Objectiu 3.1.2

Desenvolupar el pla de camins i senders del parc

Actuacions
1 Definir el pla de camins i senders del parc en col·laboració amb el Consell Comarcal del Maresme
(inventari i cartografiat de la xarxa de camins i senders del parc i pla d'ordenació dels seus usos).
2 Aplicar mecanismes de coordinació amb tots els agents implicats per concretar i complementar les
actuacions a dur a terme

Objectiu 3.1.3

Col·laborar en la creació o renovació d'equipaments i serveis d'ús
públic, garantint-ne l'adequació a la normativa i millorant el seu nivell
d'ambientalització

Actuacions
1 Col·laborar amb els ajuntaments en l'elaboració de plans d'ordenació de l'ús públic i altres
equipaments i serveis de l'ús públic (àrea de lleure de la font Picant d'Argentona)
2 Disposar dels projectes d'actuació a les àrees d'aparcament de La Roca d'en Toni, Coll de Clau,
cruïlla central elèctrica, mútua metal·lúrgica i Font Picant de Cabrera de Mar en col·laboració amb el
CCM
3 Disposar dels projectes d'actuació als miradors de Turó de Baldiri, Turó de Castellruf, Turó de
Lledó, Turó de Can Planas i Turó dels Oriols Mar en col·laboració amb el CCM
4 Valorar propostes de col·laboració amb els equipaments municipals de Can Barba -Cabrils-, Masia
Carrencà -Martorelles-, Can Coll i turó de les Tres Creus -Montornès del Vallès-, Can Maimó Vilanova del Vallès.
5 Impulsar el canvi de localització de seu del Consorci a Can Magarola a Alella
6 Valorar la proposta de col·laboració amb l'Ajuntament de Vilassar de Dalt per a la ubicació del
centre de documentació del parc a l'equipament de Can Manyé
7 Definir la proposta de col·laboració amb l'ajuntament de Vilanova del Vallès per a la gestió de

l'equipament de Can Rabassa
8 Definir la proposta de col·laboració amb l'ajuntament de Barcelona per l'impuls del punt d'informació
a l'equipament de Can Girona

Objectiu 3.1.4

Dissenyar estratègies competitives de gestió de la xarxa
d'equipaments i serveis que incrementin el seu autofinançament
garantint la qualitat de l'oferta

Actuacions
1 Utilitzar la xarxa d'equipaments i els serveis d'informació del parc per a promocionar i difondre
l'oferta de serveis públics i privats dels municipis del parc

Parc de la Serralada Litoral
Relació d'objectius i actuacions
3

Ús social i educació ambiental

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

Desplegar les actuacions prioritàries previstes en el Pla d'Ús Públic
amb el suport d'agents socials

Actuacions
1 Definir la proposta d'actuacions prioritàries realitzables previstes al Pla d'Ús Públic en coordinació
amb les propostes d'ajuntaments
2 Disposar de dades de freqüentació del parc (protocol de comptatge de visitants)
3 Promoure la sensibilització dels usuaris del parc per fomentar conductes més sostenibles i
respectuoses (gestió del sector d'escalada del Rocar a Cabrera de Mar)

Objectiu 3.2.2

Desenvolupar el procés de participació del Pla d'Ús Públic

Actuacions
1 Definir els objectius, estructura i metodologia del Pla de participació parc
2 Iniciar l'execució del pla de participació
3 Validar de l'esborrany ordenances d'ús públic en acord amb l'Assamblea d'Entitats del parc
4 Consensuar la xarxa d'itineraris en bicicleta del parc i incorporació al Pla Director d'itineraris

Objectiu 3.2.3

Desenvolupar el pla d'educació ambiental del parc

Actuacions
1 Definir l'estructura i metodologia del Pla d'educació ambiental del parc
2 Definir l'equip de treball i el calendari per a fase I (descripció de l'estat actual de l'activitat
d'educació ambiental al parc), fase II (diagnosi) i fase III (proposta d'actuacions i objectius
d'educació ambiental)
3 Definir fórmules de finançament i acords de col·laboració externa del pla d'educació ambiental

Objectiu 3.2.4

Consolidar el programa d'activitats dels equipaments del parc

Actuacions
1 Renovar i innovar en el programa d'activitats del centre d'informació de Can Boquet i del Centre de
documentació del parc
2 Consolidar el programa d'activitats del punt d'informació de Can Lleonart

3 Realitzar una proposta de renovació i innovació en el Concurs fotogràfic del parc

Objectiu 3.2.5

Millorar les publicacions del parc

Actuacions
1 Impulsar l'edició del mapa Alpina E-25 del sector de la Serralada Litoral central
2 Avaluar l'oportunitat d'edició d'una guia de patrimoni arqueològic del parc en col·laboració amb
entitats externes
3 Avaluar l'oportunitat d'edició d'un opuscle relatiu a fonts i basses del parc en col·laboració amb
entitats externes

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

Activitats generals

4.1. Activitats de planificació, seguiment i avaluació
Objectiu 4.1.1

Desenvolupar el procés d'ampliació de l'EIN en col·laboració amb els
ens consorciats i amb la participació dels agents territorials

Actuacions
1 Fer el seguiment i impuls de tramitació de la proposta d'ampliació de l'EIN presentada al
Departament de Territori i Sostenibilitat
2 Col·laborar en el desenvolupament del pla de participació per a l'ampliació de l'EIN
3 Avançar en la revisió del Pla Especial (definició de la zonificació normativa i instruments de gestió
dels sectors de nova incorporació en col·laboració amb ajuntaments)
4 Analitzar i adaptar els Estatuts del Consorci

Objectiu 4.1.2

Definir mecanismes de col·laboració externa del Consorci

Actuacions
1 Impulsar fórmules de col·laboració amb administracions per a la gestió del Consorci (acords de
col·laboració administracions, custòdia del territori)
2 Impulsar fórmules de col·laboració amb entitats i empreses externes per a la contribució al
finançament del programa de gestió del Consorci
3 Realitzar una proposta tècnica de subvencions existents a administracions locals vinculades a
l'objecte de la gestió del Consorci

Objectiu 4.1.3

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

Actuacions
1 Preparar el programa anual d'actuacions en coordinació amb els ajuntaments
2 Realitzar el seguiment periòdic dels quadres d'indicadors per avaluar l'estat d'execució
3 Revisar i introduir les correccions necessàries per actualitzar anualment el Pla d'objectius

Objectiu 4.1.4

Donar compte de la gestió a través dels canals més adients

Actuacions
1 Elaborar informes periòdics de gestió

2 Elaborar la memòria anual d'activitats
3 Presentar i divulgar les fases executades del Pla de Conservació de la biodiversitat del parc,
catàleg de restauració de fonts i basses, projecte de valorització del patrimoni arqueològic i Pla
Director d'itineraris als ajuntaments i entitats del territori

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

Activitats generals

4.2. Activitats generals i de suport
Objectiu 4.2.1

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

Actuacions
1 Dissenyar mètodes per a recollir informació sobre l'impacte de la gestió del parc
2 Explotar els resultats de l'enquesta destinada a conèixer el grau de satisfacció dels usuaris dels
parcs en relació als equipaments d'ús públic

Objectiu 4.2.2

Consolidar l'ús del sistema d'informació geogràfica de la Xarxa de
Parcs en entorn web (programa SiGEP)

Actuacions
1 Consolidar la implantació dels aplicatius de gestió
2 Avançar en el desenvolupament d'estratègies d'anàlisi i presa de decisions a partir de l'explotació
de les dades enregistrades i en la producció de material cartogràfic associat

Objectiu 4.2.3

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

Actuacions
1 Treballar en la detecció i seguiment de la circulació motoritzada, organitzant actuacions conjuntes
als punts d'elevada freqüentació en coordinació amb Ajuntaments, Agents Rurals i Mossos
d'Esquadra
2 Continuar treballant en la detecció i seguiment d'incidències, actuant coordinadament amb
Ajuntaments i resta d'Administracions implicades
3 Analitzar les possibles fórmules de desenvolupament de la normativa per fomentar les bones
pràctiques de gestió forestal i agrícola com a element clau del la gestió al parc
4 Treballar pel coneixement del Pla Especial i la conscienciació de les entitats organitzadores
d'activitats d'ús públic al parc

Objectiu 4.2.4

Actuacions

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

1 Participar activament en la Comissió d'Ús Públic i en la Comissió de Tècnics del Territori
2 Impulsar la creació d'altres comissions adients per a la gestió dels parcs
3 Desenvolupar una proposta per a la protecció de dades de privats d'ús habitual en la gestió del parc

Parc del Montnegre i el Corredor
Relació d'objectius i actuacions
1

Conservació i tractament físic del territori

1.1. Activitats de conservació i restauració
Objectiu 1.1.1

Redactar el pla de conservació del patrimoni natural

Actuacions
1 Definir les actuacions de gestió per a la conservació sobre els elements prioritaris seleccionats
2 Organitzar la informació bàsica relativa al pla de conservació i definir protocols interns per tal de
tenir-la present en la gestió diària i l'emissió d'informes d'activitats

Objectiu 1.1.2

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

Actuacions
1 Completar la execució de les actuacions de millora d'hàbitats pendents pel 2011 i executar les
previstes pel període 2012 en el conveni amb l'Obra Social de La Caixa planificades en els Plans
directors d'ordenació (valls i sector carener del Montnegre)
2 Desenvolupar estratègies per facilitar el manteniment viable i permanent dels espais oberts
recuperats (amb la implicació d'agricultors, ramaders i societats de caçadors)

Objectiu 1.1.3

Executar intervencions puntuals de millora d'elements singulars i
indrets d'interès

Actuacions
1 Fer una reunió per establir fórmules de col·laboració per a la protecció de les poblacions d'estepa
d'arenal (Halimium halimifolium) en coordinació amb l'ajuntament de Palafolls, l'ADF i els propietaris
2 Es prepara una proposta tècnica per pactar amb els agents implicats la solució més adient i executar
una intervenció per a la protecció de l'alzina de can Colomeró i el condicionament del seu entorn

Objectiu 1.1.4

Promoure la conservació i difusió del patrimoni cultural

Actuacions
1 Col·laborar en la rehabilitació d'elements del patrimoni arqueològic (com el dolmen de Pedra Arca,
menhir de Collsacreu,...)
2 Dissenyar el contingut de plafons explicatius alguns dels elements més rellevants del patrimoni del
parc (Pou de Glaç i el Molinot de Canyamars, forn de calç i molí de can Marquès, inscultures Pla de
Forcs, volcà de Sant Corneli)

Parc del Montnegre i el Corredor
Relació d'objectius i actuacions
1

Conservació i tractament físic del territori

1.2. Activitats de prevenció i gestió del territori
Objectiu 1.2.1

Desenvolupar el Pla Bàsic de Prevenció d'Incendis

Actuacions
1 Garantir el correcte funcionament de la xarxa viària de prevenció d'incendis en coordinació amb
altres administracions i agents implicats
2 Col·laborar en mantenir la funcionalitat dels punts d'aigua aptes per a helicòpters en coordinació
amb altres administracions i agents implicats
3 Mantenir adequadament les torres de guaita del parc, tot garantint el compliment de les normatives
de seguretat i salut laboral vigents
4 Arribar a tractes amb ramaders i utilitzar l'ús dels ramats per al manteniment de les franges de
baixa combustibilitat

Objectiu 1.2.2

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

Actuacions
1 Mantenir el nivell de qualitat en el dispositiu de vigilància per garantir la màxima eficiència en
detecció i facilitar els treballs de primera intervenció
2 Estendre les mesures bàsiques preventives a qualsevol moment de l'any en què es donin
situacions de risc molt alt d'incendi
3 Consolidar la coordinació amb altres administracions i agents implicats en la lluita contra els
incendis forestals

Objectiu 1.2.3

Dur a terme accions per a la rehabilitació, manteniment i gestió del
patrimoni públic

Actuacions
1 Avançar en el projecte de rehabilitació de Can Bosc (redacció noves fases del projecte; estudi per a
la sostenibilitat en l'ús dels recursos i millora de l'eficiència energètica amb l'ús de biomassa)
2 Continuar elaborant plans de gestió i ordenació de les finques públiques (propietat de DB i
d'Ajuntaments) i executar actuacions planificades en finques pròpies
3 Redactar un projecte de reforç dels fonaments del pont de can Pradell per tal de resoldre el
problema de descalçament

Parc del Montnegre i el Corredor
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

2.1. Consells, comissions i convenis
Objectiu 2.1.1

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

Actuacions
1 Participar en les reunions periòdiques de coordinació interna a la Gerència d'Espais Naturals
2 Elaborar la proposta d'actuacions any 2013

Objectiu 2.1.2

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

Actuacions
1 Reforçar el paper de Comissió Consultiva com a òrgan de participació de les entitats i els agents
territorials
2 Millorar els protocols de comunicació permanents amb el ajuntaments i mantenir les rondes de
reunions destinades a preparar els programes anuals d'activitats
3 Promoure activitats a realitzar amb la col·laboració dels membres del Cercle d'Amics dels Parcs i de
voluntariat

Objectiu 2.1.3

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

Actuacions
1 Realitzar el seguiment dels convenis vigents actualitzant els que sigui necessari
2 Seguir impulsant la gestió forestal associada

Parc del Montnegre i el Corredor
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

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

Impulsar accions estratègiques de foment del desenvolupament
socioeconòmic

Actuacions
1 Participar en la definició de criteris i la redacció del Pla de Desenvolupament Marc dels espais de la
XPN
2 Participar activament en les estratègies i iniciatives pel desenvolupament econòmic i que sorgeixen
en el context territorial del parc
3 Mantenir les línies de suport a particulars i empreses, adaptant-les per aconseguir millorar el seu
efecte en el territori i en les condicions de vida de la població local
4 Tenir presència i col·laborar en fires i mercats locals (Fira del Bosc de Canyamars, de la Cirera d'en
Roca, del Bosc i de la Terra de Vallgorguina,...)

Objectiu 2.2.2

Executar i millorar el programa cultural Viu el Parc

Actuacions
1 Executar els actes previstos en els municipis (un per municipi) en el programa Viu el Parc

Objectiu 2.2.3

Afavorir el desenvolupament del sector forestal i incorporar
estratègies per a millorar-ne la rendibilitat

Actuacions
1 Participar en la gestió forestal associada
2 Fer difusió del treballs de recerca per a la implantació d'alternatives a la gestió tradicional del
castanyer i boscos caducifolis del Montnegre (com pot ser la gestió individual dels peus del cirerer)
3 Definir criteris per enfocar adequadament la demanda de producció de biomassa
4 Participar en projectes orientats a optimitzar l'aprofitament del suro

Objectiu 2.2.4

Actuacions

Impulsar el desenvolupament del programa Parc a Taula i altres
accions enfocades a la promoció i dinamització d'empreses de
serveis i productors locals

1 Seleccionar, en col·laboració amb ajuntaments, els establiments i productors que puguin participar
en el programa Parc a Taula
2 Posar en marxa el programa Parc a Taula i fer-ne el seguiment de la seva incidència

Parc del Montnegre i el Corredor
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

2.3. Infraestructures i serveis generals
Objectiu 2.3.1

Desenvolupar el pla de manteniment de la xarxa viària

Actuacions
1 Planificar i executar el pla de manteniment dels trams estratègics de la xarxa viària, d'acord amb les
disponibilitats pressupostàries
2 Coordinar-se amb tots els agents implicats per concretar i complementar les actuacions a dur a
terme anualment

Objectiu 2.3.2

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

Actuacions
1 Col·laborar amb els ajuntaments per a l'adequada senyalització dels accessos al parc des de la
xarxa de carreteres i les poblacions (al Montnegre des de Sant Celoni i al Corredor de Llinars)
2 Col·laborar amb els ajuntaments i altres entitats en la instal·lació d'elements de mobiliari exterior i
l'adequació de punts d'aparcament (Sant Pere de Riu, pont de Can Pradell)
3 Fer més eficients els mecanismes de millora, manteniment i reposició de la senyalització

Objectiu 2.3.3

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

Actuacions
1 Col·laborar amb els ajuntaments en la detecció i gestió dels abocaments incontrolats i definir
estratègies per reduir els punts de concentració de deixalles
2 Adequar les instal·lacions de recollida selectiva d'Olzinelles per reduir-ne l'impacte visual
3 Reduir el nombre d'incidències (acumulació de deixalles) en els punts on s'han retirat contenidors

Parc del Montnegre i el Corredor
Relació d'objectius i actuacions
3

Ús social i educació ambiental

3.1. Creació i manteniment d'equipaments
Objectiu 3.1.1

Desenvolupar el pla director d'itineraris, aplicant criteris de
racionalització i coherència

Actuacions
1 Establir mecanismes de coordinació amb altres administracions i entitats que promouen la creació
d'itineraris
2 Aplicar criteris de racionalització en la implantació de nous itineraris (Canyamars-Corredor, Sant
Iscle-Pla de Forcs, Mata, Vilalba Sasserra-Corredor), afavorint la reducció de senyals i evitant la
saturació de recorreguts
3 Avançar, en col·laboració amb els ajuntaments i els altres agents en l'edició de fulletons
(Canyamars-Corredor, Sant Iscle-Pla de Forcs, Mata, Vilalba Sasserra-Corredor) i el correcte
manteniment dels itineraris existents (amb especial atenció als GR)

Objectiu 3.1.2

Col·laborar en la creació o renovació d'equipaments i serveis d'ús
públic, garantint-ne l'adequació a la normativa i millorant el seu nivell
d'ambientalització

Actuacions
1 Col·laborar amb els ajuntaments en l'elaboració de plans d'ordenació de l'ús públic en accessos i
sectors d'alta afluència (Sobirans, Parc Forestal de Mataró, riera de Pineda, Sant Martí i Santa
Maria de Montnegre) i en el disseny de propostes per a la integració de serveis d'informació en
equipaments municipals (Tordera, Palafolls, Santa Susanna)
2 Introduir millores en els equipaments (masoveria de Can Jalpí, Museu de la Pagesia) i progressar
en l'adequació a la normativa i l'ambientalització dels equipaments d'ús públic (accessibilitat,
sostenibilitat i eficiència ambiental) i fer-ne un seguiment permanent

Objectiu 3.1.3

Cercar estratègies per reforçar la rendibilitat econòmica dels
equipaments en règim de concessió administrativa per assegurar la
seva viabilitat

Actuacions
1 Revisar els contractes dels equipaments gestionats en règim de concessió administrativa per afavorir
la seva competitivitat i millorar el seu nivell d'autofinançament, garantint la qualitat de l'oferta
2 Adaptar la proposta de condicions contractuals per a la concessió administrativa de Can Bosc per a
facilitar la posada en funcionament d'aquest equipament d'ús públic amb criteris de viabilitat
econòmica i adequació de productes i serveis

Parc del Montnegre i el Corredor
Relació d'objectius i actuacions
3

Ús social i educació ambiental

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

Desplegar les actuacions previstes en el Pla d'Ús Públic

Actuacions
1 Prioritzar i executar les actuacions proposades pel pla d'ús públic, d'acord amb les disponibilitats
econòmiques
2 Promoure la sensibilització dels usuaris del parc per fomentar conductes més sostenibles i
respectuoses a través de la difusió dels encartables

Objectiu 3.2.2

Millorar els serveis i consolidar el programa d'activitats dels
equipaments del parc

Actuacions
1 Dinamitzar i millorar la funcionalitat dels equipaments en règim de gestió compartida i redefinir
l'oferta de serveis a Sant Iscle i Sant Cebrià de Vallalta

Objectiu 3.2.3

Potenciar la difusió del parc en fòrums i activitats públiques

Actuacions
1 Participar en esdeveniments que permetin incrementar el sentiment de vinculació de la població
amb el parc disposant dels materials adients
2 Definir un circuit intern per garantir la divulgació de les activitats que es duen a terme al Parc

Parc del Montnegre i el Corredor
Relació d'objectius i actuacions
4

Activitats generals

4.1. Activitats de planificació, seguiment i avaluació
Objectiu 4.1.1

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

Actuacions
1 Preparar el programa anual d'actuacions en coordinació amb els ajuntaments
2 Realitzar el seguiment periòdic dels quadres d'indicadors per avaluar l'estat d'execució
3 Revisar i introduir les correccions necessàries per actualitzar anualment el Pla d'Objectius

Objectiu 4.1.2

Donar compte de la gestió a través dels canals més adients

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

Objectiu 4.1.3

Desenvolupar el procés de revisió del Pla Especial en col·laboració
amb els ajuntament i amb la participació dels agents territorials

Actuacions
1 Consensuar una proposta definitiva de límits amb tots els municipis que tindran part del seu terme
municipal dins el parc i amb la Generalitat
2 Participar activament, al costat dels ajuntaments, en l'elaboració de la nova normativa, la delimitació
dels àmbits normatius i la definició dels nous instruments de gestió
3 Resoldre, juntament amb les administracions implicades, quin ha de ser el tractament de les
urbanitzacions irregulars que finalment quedin incloses dins el parc
4 Desenvolupar el Pla de Participació dirigit a les entitats, els sectors econòmics i els propietaris

Parc del Montnegre i el Corredor
Relació d'objectius i actuacions
4

Activitats generals

4.2. Activitats generals i de suport
Objectiu 4.2.1

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

Actuacions
1 Explotar els resultats de l'enquesta destinada a conèixer el grau de satisfacció dels usuaris dels
parcs en relació als equipaments d'ús públic
2 Posar en marxa un mètode per a recollir informació sobre l'impacte de la gestió de la xarxa viària
del parc (estat de manteniment, interaccions entre modalitats d'ús,...)
3 Dissenyar un sistema per conèixer l'impacte de la gestió en la població local i la percepció que
tenen del parc els habitants i els propietaris

Objectiu 4.2.2

Consolidar l'ús del sistema d'informació geogràfica de la Xarxa de
Parcs en entorn web (projecte SIGEP)

Actuacions
1 Consolidar i estendre al personal de guarderia la implantació de l'aplicatiu de gestió d'informes i
expedients
2 Millorar l'eficiència i eficàcia de la gestió a partir de l'explotació de les dades enregistrades i de l'ús
habitual de les aplicacions disponibles

Objectiu 4.2.3

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

Actuacions
1 Mantenir i millorar l'eficiència de les actuacions de control de la circulació motoritzada per
minimitzar-ne l'impacte
2 Continuar treballant en la detecció i seguiment d'incidències, actuant coordinadament amb
Ajuntaments i resta d'administracions implicades

Objectiu 4.2.4

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

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

Parc del Garraf
Relació d'objectius i actuacions
1

Conservació i tractament físic del territori

1.1. Activitats de conservació i restauració
Objectiu 1.1.1

Avançar en la formulació del pla de conservació

Actuacions
1 Analitzar els resultats dels estudis realitzats en l'àmbit del parc i esmenar les mancances
detectades.
2 Definir les actuacions de gestió relacionades amb la conservació de punts d'aigua.

Objectiu 1.1.2

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

Actuacions
1 Assessorar en la gestió de la finca d'Eramprunyà i segons possibilitats econòmiques recuperar
algun conreu.
2 Recuperar conreus a Can Vendrell (Conveni Caixa)
3 Realitzar encàrrecs de seguiment de la biodiversitat en paisatges de vinya del Penedès.
4 Difondre i actualitzar els estudis realitzats pel Parc, als centres de documentació.
5 Seguiment de les actuacions realitzades per la conservació de flora i fauna.

Objectiu 1.1.3

Promoure la conservació i difusió del patrimoni cultural

Actuacions
1 Col·laborar amb els dissenys de plafons explicatius el Centre d'Interpretació del Petit Casal

Parc del Garraf
Relació d'objectius i actuacions
1

Conservació i tractament físic del territori

1.2. Activitats de prevenció i gestió del territori
Objectiu 1.2.1

Executar el Pla Bàsic de Prevenció d'Incendis en coordinació amb
altres administracions i agents implicats

Actuacions
1 Garantir el correcte funcionament de la xarxa viària de prevenció d'incendis
2 Garantir el funcionament dels punts d'aigua
3 Garantir el funcionament dels punts de guaita existents
4 Treballar conjuntament en l'assaig d'iniciatives orientades al manteniment de les àrees de baixa
combustibilitat mitjançant pasturatge
5 Manteniment dels vehicles de prevenció d'incendis i el material de la campanya

Objectiu 1.2.2

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

Actuacions
1 Mantenir el nivell de qualitat en el dispositiu de vigilància per tal de garantir la màxima eficiència en
detecció i faciliti els treballs de primera intervenció
2 Estendre les mesures bàsiques preventives a qualsevol moment de l'any en què es donin
situacions de risc molt alt d'incendi forestal
3 Consolidar la coordinació amb altres administracions i agents implicats en la lluita contra els
incendis forestals

Objectiu 1.2.3

Desenvolupar el Pla de Gestió Forestal amb ramats de cabres

Actuacions
1 Executar les actuacions previstes en el pla de gestió forestal del Parc
2 Recollir l'experiència amb l'ajuntament de Begues en les actuacions amb els ramats de cabres
3 Potenciar la relació amb els ajuntaments interessats en l'aprofitament de la biomassa

Parc del Garraf
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

2.1. Consells, comissions i convenis
Objectiu 2.1.1

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

Actuacions
1 Celebrar les reunions de coordinació amb l'OTPAT
2 Elaborar la proposta d'actuacions 2012

Objectiu 2.1.2

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

Actuacions
1 Millorar els mecanismes de transferència d'informació entre els tècnics del parc i els tècnics
municipals
2 Dissenyar mecanismes explícits de participació de les entitats en el parc
3 Promoure activitats a realitzar amb la col·laboració dels membres del Cercle d'Amics dels Parcs

Objectiu 2.1.3

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

Actuacions
1 Realitzar el seguiment del contingut dels convenis per la gestió de l'ús públic
2 Dissenyar un protocol de seguiment dels convenis de col·laboració existents

Parc del Garraf
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

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

Impulsar accions estratègiques de foment del desenvolupament

Actuacions
1 Participar activament en les estratègies pel desenvolupament econòmic que sorgeixen del
programa Parc a Taula

Objectiu 2.2.2

Executar i millorar el programa cultural Viu el Parc

Actuacions
1 Avaluar les possibilitats d'ampliació del programa Viu el Parc incorporant les activitats ja existents
en els municipis del parc

Objectiu 2.2.3

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

Actuacions
1 Definir el disseny de programes estables de divulgació de la gestió del parc a través dels mitjans
locals de comunicació

Parc del Garraf
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

2.3. Infraestructures i serveis generals
Objectiu 2.3.1

Desenvolupar el pla de manteniment de la xarxa viària

Actuacions
1 Definir un pla de manteniment dels trams estratègics de la xarxa viària bàsica d'acord amb les
disponibilitats pressupostàries
2 Col·laborar amb l'Ajuntament d'Olesa per regular l'accés a la pista de l'Esquerrà a l'època de
recollida de bolets

Objectiu 2.3.2

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

Actuacions
1 Treure senyalització antiga pròpia i d'altres administracions
2 Definir propostes per millorar la senyalització informativa (panoràmic, mural del parc,...)
3 Millorar la senyalització d'accés i informació de Vallgrassa
4 Millorar la senyalització d'accés i informació des de les autopistes

Objectiu 2.3.3

Garantir coordinació amb els ajuntaments per una correcta gestió de
neteja i recollida de deixalles

Actuacions
1 Definir estratègies per reduir els punts d'acumulació de deixalles
2 Col·laborar amb els ajuntaments en la detecció i gestió dels abocaments incontrolats
3 Retirar els contenidors metàl·lics excepte els de l'Esquerrà
4 Col·locar nous contenidors a Jafre

Parc del Garraf
Relació d'objectius i actuacions
3

Ús social i educació ambiental

3.1. Creació i manteniment d'equipaments
Objectiu 3.1.1

Incorporar millores en els equipaments (adequació normativa,
millores ambientals i d'accessibilitat)

Actuacions
1 Prioritzar les actuacions de millora dels equipaments existents per tal d'iniciar els tràmits necessaris
i els treballs preparatoris per a l'adequació a normativa i/o legalització
2 Dissenyar les millores necessàries per reactivar el Centre d'Espeleologia d'Olesa de Bonesvalls
3 Legalització dels abocaments d'aigua dels equipaments amb depuració d'aigües tipus llacunatge
4 Actuacions de millorar per reduir els riscos en els llocs de treball detectats per l'Oficina de Riscos
Laborals

Objectiu 3.1.2

Desenvolupar la xarxa bàsica d'itineraris

Actuacions
1 Desenvolupar el pla director d'itineraris
2 Establir, mantenir i millorar els mecanismes de coordinació amb Consells Comarcals, altres
administracions i entitats que promouen la creació d'itineraris a peu i en BTT en el parc i el seu
entorn
3 Definir el traçat dels itineraris proposats pels ajuntaments
4 Senyalitzar el GR Ruta dels Castells
5 Preparar el material per editar els tríptics de nous itineraris
6 Preparar el material per reeditar els tríptics que s'estan esgotant

Objectiu 3.1.3

Col·laborar en les iniciatives d'ordenació i millora de l'ús públic

Actuacions
1 Col·laborar amb els ajuntaments en la millora de l'ordenació de les activitats d'ús públic
2 Donar suport tècnic per a incorporar empreses del Parc a Taula com a punts d'informació

Parc del Garraf
Relació d'objectius i actuacions
3

Ús social i educació ambiental

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

Desplegar les actuacions previstes en el Pla d'Ús Públic

Actuacions
1 Elaborar una relació valorada prioritzada de les actuacions a dur a terme, d'acord amb les
disponibilitats econòmiques de l'exercici
2 Seguiment de comptatge de visitants als centres d'informació que disposin d'ordinador amb
connexió a Internet
3 Avaluar el nombre d'usuaris comptabilitzats automàticament en els itineraris de la Pleta i Can Grau
4 Promoure la sensibilització dels usuaris del parc per fomentar conductes més sostenibles i
respectuoses, seguiment d'incidències relacionades amb abocaments de deixalles, ordenació i
accés motoritzat

Objectiu 3.2.2

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

Actuacions
1 Utilitzar la xarxa d'equipaments i els serveis d'informació del parc per a promocionar i difondre
l'oferta de serveis públics i privats
2 Realitzar amb els participants del Parc a taula sessions de coordinació i formació

Objectiu 3.2.3

Potenciar la difusió del parc en fòrums i activitats públiques

Actuacions
1 Impulsar el disseny de programes estables i estratègies de divulgació de la gestió del Parc (mitjans
de comunicació, audiovisual, publicacions)
2 Generar propostes que permetin incrementar el sentiment de vinculació de la població amb el parc

Parc del Garraf
Relació d'objectius i actuacions
4

Activitats generals

4.1. Activitats de planificació, seguiment i avaluació
Objectiu 4.1.1

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

Actuacions
1 Preparar el programa anual d'actuacions en coordinació amb els ajuntaments
2 Detectar punts de discrepància entre la fase cartogràfica del Pla especial del garraf a l'AEN i la
aprovada per la Generalitat
3 Planificació detallada de les actuacions definides en el PBI
4 Organització de l'arxiu de documents georeferenciats (capes Shape)

Objectiu 4.1.2

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

Actuacions
1 Dissenyar un sistema de millora continuada de la gestió a partir de la implementació de les eines
automatitzades de seguiment

Objectiu 4.1.3

Donar compte de la gestió a través dels canals més adients

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

Parc del Garraf
Relació d'objectius i actuacions
4

Activitats generals

4.2. Activitats generals i de suport
Objectiu 4.2.1

Assajar sistemes d'anàlisi de l'impacte de la gestió (enquestes o
d'altres)

Actuacions
1 Explotació dels resultats de l'enquesta per conèixer el grau de satisfacció dels usuaris (visitants i
habitants) dels parcs en relació als serveis i instal·lacions d'ús públic

Objectiu 4.2.2

Consolidar ús del sistema d'informació geogràfica de la Xarxa de
Parcs en entorn web (projecte SIGEP)

Actuacions
1 Consolidar la implantació dels aplicatius de gestió
2 Avançar en el desenvolupament d'estratègies d'anàlisi i presa de decisions a partir de l'explotació
de les dades enregistrades i en la producció de material cartogràfic associat
3 Introducció de les fitxes de rètols de Parc
4 Repàs de dades d'equipaments i itineraris
5 Aplicatiu incidències seguiment i explotació de dades
6 Manteniment de l'aplicatiu de mailings i contactes

Objectiu 4.2.3

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

Actuacions
1 Definir una estratègia per minimitzar l'impacte de l'accés motoritzat sobre el territori
2 Continuar treballant en la detecció i seguiment d'incidències, actuant coordinadament amb
Ajuntaments i resta d'administracions implicades

Objectiu 4.2.4

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

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

2 Impulsar la creació d'altres comissions adients per a la gestió dels parcs

Objectiu 4.2.5

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

Actuacions
1 Col·laborar en l'anàlisi de les mesures a adoptar en cas d'evacuació en llocs d'elevada freqüentació

Parc del Foix
Relació d'objectius i actuacions
1

Conservació i tractament físic del territori

1.1. Activitats de conservació i restauració
Objectiu 1.1.1

Avançar en la formulació del pla de conservació

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

Objectiu 1.1.2

Restauració forestal

Actuacions
1 Continuar amb la neteja de zones de pi blanc amb densitat excessiva

Objectiu 1.1.3

Manteniment de la ribera del riu Foix

Actuacions
1 Promoure la pastura de la ribera del riu Foix amb ramaders locals
2 Eliminar l'excés de canya americana amb nous mètodes

Objectiu 1.1.4

Zona ZEPA: protecció i foment de la fauna avícola

Actuacions
1 Realitzar el seguiment de l'àliga a través de les càmeres instal·lades sobre el terreny
2 Incrementar la vigilància i control de l'entorn de l'àliga
3 2ª fase de la reintroducció d'òlibes al parc del Foix

Parc del Foix
Relació d'objectius i actuacions
1

Conservació i tractament físic del territori

1.2. Activitats de prevenció i gestió del territori
Objectiu 1.2.1

Optimitzar el desplegament del dispositiu de vigilància d'estiu

Actuacions
1 Aplicar el nou disseny del dispositiu de vigilància per tal de garantir la màxima eficiència en
detecció i primera intervenció
2 Coordinar-se amb altres administracions competents en la lluita contra els incendis forestals

Objectiu 1.2.2

Actuacions dins de la nova delimitació de l'àmbit del Pla Especial

Actuacions
1 Neteja i senyalització de les noves zones incloses al PE

Parc del Foix
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

2.1. Consells, comissions i convenis
Objectiu 2.1.1

Col·laboració amb entitats de conservació i del sector del medi
ambient

Actuacions
1 Organització de la trobada anual del Grupo de Trabajo de Humedales de ESPARC al Foix
2 Col·laboració amb l'Associació Habitats en la III trobada d'entitats de custodia fluvial que es farà al
parc del Foix

Objectiu 2.1.2

Establir vincles de col·laboració amb entitats culturals del territori

Actuacions
1 Incrementar la col·laboració amb el Grup d'Estudis Rapitencs, Institut d'Estudis Penedesencs,
Vinseum i altres

Parc del Foix
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

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

Desenvolupar programes de foment del desenvolupament
socioeconòmic

Actuacions
1 Impulsar, mantenir i millorar els desenvolupament dels programes Parc a Taula i Viu el Parc
2 Continuar amb el programa de subvencions

Objectiu 2.2.2

Participar en la millora de les explotacions vitícoles del parc

Actuacions
1 Col·laborar amb el DARP en la implantació de pràctiques sostenibles en el conreu de la vinya
2 Participació al programa Biodivine

Parc del Foix
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

2.3. Infraestructures i serveis generals
Objectiu 2.3.1

Definir i desenvolupar el pla de manteniment de la xarxa viària

Actuacions
1 Pla de manteniment dels trams estratègics de la xarxa viària, d'acord amb les disponibilitats
pressupostàries

Objectiu 2.3.2

Senyalitzar els punts clau del parc

Actuacions
1 Senyalització de fonts
2 Senyalització de rutes

Parc del Foix
Relació d'objectius i actuacions
3

Ús social i educació ambiental

3.1. Creació i manteniment d'equipaments
Objectiu 3.1.1

Desenvolupament de la 3a fase de l'itinerari de Sant Llorenç de la
Sanabra

Actuacions
1 2ª fase d'estudi, excavació i consolidació de les restes de l'ermita de Sant Llorenç
2 Senyalització i difusió de l'itinerari de Sant Llorenç

Parc del Foix
Relació d'objectius i actuacions
3

Ús social i educació ambiental

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

III Trobada d'estudiosos del Foix

Actuacions
1 Organització de la III Trobada d'estudiosos del Foix

Objectiu 3.2.2

Divulgació dels resultats de les accions dutes a terme el 2011 en
l'àmbit del patrimoni

Actuacions
1 Exposició dels resultats dels estudis arqueològics a Sant Llorenç de la Sanabra i del estudi
paleontològic de la cova de Foix a Castellet

Objectiu 3.2.3

Difusió gràfica de la nova delimitació de l'àmbit del Pla Especial

Actuacions
1 Redisseny dels desplegables del parc amb la nova delimitació
2 Estudi i correcció de totes les publicacions que estiguin afectades per aquest canvi de límits

Parc del Foix
Relació d'objectius i actuacions
4

Activitats generals

4.1. Activitats de planificació, seguiment i avaluació
Objectiu 4.1.1

Aprovació definitiva del nou Pla Especial del Parc del Foix

Actuacions
1 Informació i presentació als veïns afectats per l'ampliació de l'àmbit del Pla Especial
2 Inici de la informació urbanística dins del nou àmbit del PE

Objectiu 4.1.2

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

Actuacions
1 Millorar les condicions de permanència al SIQTED

Parc del Foix
Relació d'objectius i actuacions
4

Activitats generals

4.2. Activitats generals i de suport
Objectiu 4.2.1

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

Actuacions
1 Millorar l'eficiència i la qualitat de la gestió a través de la posada en marxa de l'aplicatiu de gestió
d'informes i expedients i d'altres aplicacions del SIGEP

Parc d'Olèrdola
Relació d'objectius i actuacions
1

Conservació i tractament físic del territori

1.1. Activitats de conservació i restauració
Objectiu 1.1.1

Avançar en la formulació del pla de conservació

Actuacions
1 Analitzar els resultats dels estudis realitzats en l'àmbit del parc i esmenar les mancances
detectades
2 Definir les actuacions de gestió relacionades amb la conservació de punts d'aigua

Objectiu 1.1.2

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

Actuacions
1 Realitzar encàrrecs de seguiment de la biodiversitat en paisatges de vinya del Penedès
2 Difondre i actualitzar els estudis realitzats pel Parc, als centres de documentació
3 Seguiment de les actuacions realitzades per la conservació de flora i fauna

Objectiu 1.1.3

Promoure la conservació i difusió del patrimoni cultural

Actuacions
1 Continuar la tramitació de la posada en valor de les coves de Can Ximet

Parc d'Olèrdola
Relació d'objectius i actuacions
1

Conservació i tractament físic del territori

1.2. Activitats de prevenció i gestió del territori
Objectiu 1.2.1

Executar el Pla Bàsic de Prevenció d'Incendis en coordinació amb
altres administracions i agents implicats

Actuacions
1 Garantir el correcte funcionament de la xarxa viària de prevenció d'incendis
2 Garantir el funcionament dels punts d'aigua
3 Garantir el funcionament dels punts de guaita existents
4 Manteniment dels vehicles de prevenció d'incendis i el material de la campanya

Objectiu 1.2.2

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

Actuacions
1 Mantenir el nivell de qualitat en el dispositiu de vigilància per tal de garantir la màxima eficiència en
detecció i faciliti els treballs de primera intervenció
2 Estendre les mesures bàsiques preventives a qualsevol moment de l'any en què es donin
situacions de risc molt alt d'incendi forestal
3 Consolidar la coordinació amb altres administracions i agents implicats en la lluita contra els
incendis forestals

Objectiu 1.2.3

Desenvolupar el Pla de Gestió Forestal amb ramats de cabres

Actuacions
1 Executar les actuacions previstes en el pla de gestió forestal del Parc
2 Potenciar la relació amb els ajuntaments interessats en l'aprofitament de la biomassa

Parc d'Olèrdola
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

2.1. Consells, comissions i convenis
Objectiu 2.1.1

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

Actuacions
1 Celebrar les reunions de coordinació amb l'OTPAT
2 Elaborar la proposta d'actuacions 2012

Objectiu 2.1.2

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

Actuacions
1 Millorar els mecanismes de transferència d'informació entre els tècnics del parc i els tècnics
municipals
2 Dissenyar mecanismes explícits de participació de les entitats en el parc
3 Promoure activitats a realitzar amb la col·laboració dels membres del Cercle d'Amics dels Parcs

Objectiu 2.1.3

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

Actuacions
1 Realitzar el seguiment del contingut dels convenis per la gestió de l'ús públic
2 Dissenyar un protocol de seguiment dels convenis de col·laboració existents

Parc d'Olèrdola
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

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

Impulsar accions estratègiques de foment del desenvolupament

Actuacions
1 Participar activament en les estratègies pel desenvolupament econòmic que sorgeixen del
programa Parc a Taula

Objectiu 2.2.2

Executar i millorar el programa cultural Viu el Parc

Actuacions
1 Avaluar les possibilitats d'ampliació del programa Viu el Parc incorporant les activitats ja existents
en els municipis del parc

Objectiu 2.2.3

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

Actuacions
1 Definir el disseny de programes estables de divulgació de la gestió del parc a través dels mitjans
locals de comunicació

Parc d'Olèrdola
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

2.3. Infraestructures i serveis generals
Objectiu 2.3.1

Desenvolupar el pla de manteniment de la xarxa viària

Actuacions
1 Definir un pla de manteniment dels trams estratègics de la xarxa viària bàsica d'acord amb les
disponibilitats pressupostàries

Objectiu 2.3.2

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

Actuacions
1 Definir propostes per millorar la senyalització informativa (panoràmic, mural del parc,...)
2 Millorar la senyalització d'accés i informació des de les autopistes

Objectiu 2.3.3

Garantir coordinació amb els ajuntaments per una correcta gestió de
neteja i recollida de deixalles

Actuacions
1 Definir estratègies per reduir els punts d'acumulació de deixalles
2 Col·laborar amb els ajuntaments en la detecció i gestió dels abocaments incontrolats

Parc d'Olèrdola
Relació d'objectius i actuacions
3

Ús social i educació ambiental

3.1. Creació i manteniment d'equipaments
Objectiu 3.1.1

Desenvolupar la xarxa bàsica d'itineraris

Actuacions
1 Desenvolupar el pla director d'itineraris
2 Establir, mantenir i millorar els mecanismes de coordinació amb Consells Comarcals, altres
administracions i entitats que promouen la creació d'itineraris a peu i en BTT en el parc i el seu
entorn
3 Definir el traçat dels itineraris proposats pels ajuntaments
4 Senyalitzar el GR Ruta dels Castells
5 Preparar el material per editar els tríptics de nous itineraris
6 Preparar el material per reeditar els tríptics que s'estan esgotant

Objectiu 3.1.2

Col·laborar en les iniciatives d'ordenació i millora de l'ús públic

Actuacions
1 Col·laborar amb els ajuntaments en la millora de l'ordenació de les activitats d'ús públic
2 Donar suport tècnic per a incorporar empreses del Parc a Taula com a punts d'informació

Parc d'Olèrdola
Relació d'objectius i actuacions
3

Ús social i educació ambiental

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

Desplegar les actuacions previstes en el Pla d'Ús Públic

Actuacions
1 Elaborar una relació valorada prioritzada de les actuacions a dur a terme, d'acord amb les
disponibilitats econòmiques de l'exercici
2 Seguiment de comptatge de visitants als centres d'informació que disposin d'ordinador amb
connexió a Internet
3 Promoure la sensibilització dels usuaris del parc per fomentar conductes més sostenibles i
respectuoses, seguiment d'incidències relacionades amb abocaments de deixalles, ordenació i
accés motoritzat

Objectiu 3.2.2

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

Actuacions
1 Utilitzar la xarxa d'equipaments i els serveis d'informació del parc per a promocionar i difondre
l'oferta de serveis públics i privats
2 Realitzar amb els participants del Parc a taula sessions de coordinació i formació

Objectiu 3.2.3

Potenciar la difusió del parc en fòrums i activitats públiques

Actuacions
1 Impulsar el disseny de programes estables i estratègies de divulgació de la gestió del Parc (mitjans
de comunicació, audiovisual, publicacions)
2 Generar propostes que permetin incrementar el sentiment de vinculació de la població amb el parc

Parc d'Olèrdola
Relació d'objectius i actuacions
4

Activitats generals

4.1. Activitats de planificació, seguiment i avaluació
Objectiu 4.1.1

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

Actuacions
1 Preparar el programa anual d'actuacions en coordinació amb els ajuntaments
2 Planificació detallada de les actuacions definides en el PBI
3 Organització de l'arxiu de documents georeferenciats (capes Shape)

Objectiu 4.1.2

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

Actuacions
1 Dissenyar un sistema de millora continuada de la gestió a partir de la implementació de les eines
automatitzades de seguiment

Objectiu 4.1.3

Donar compte de la gestió a través dels canals més adients

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

Parc d'Olèrdola
Relació d'objectius i actuacions
4

Activitats generals

4.2. Activitats generals i de suport
Objectiu 4.2.1

Assajar sistemes d'anàlisi de l'impacte de la gestió (enquestes o
d'altres)

Actuacions
1 Explotació dels resultats de l'enquesta per conèixer el grau de satisfacció dels usuaris (visitants i
habitants) dels parcs en relació als serveis i instal·lacions d'ús públic

Objectiu 4.2.2

Consolidar ús del sistema d'informació geogràfica de la Xarxa de
Parcs en entorn web (projecte SIGEP)

Actuacions
1 Consolidar la implantació dels aplicatius de gestió
2 Avançar en el desenvolupament d'estratègies d'anàlisi i presa de decisions a partir de l'explotació
de les dades enregistrades i en la producció de material cartogràfic associat
3 Introducció de les fitxes de rètols de Parc
4 Repàs de dades d'equipaments i itineraris
5 Aplicatiu incidències seguiment i explotació de dades
6 Manteniment de l'aplicatiu de mailings i contactes

Objectiu 4.2.3

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

Actuacions
1 Definir una estratègia per minimitzar l'impacte de l'accés motoritzat sobre el territori
2 Continuar treballant en la detecció i seguiment d'incidències, actuant coordinadament amb
Ajuntaments i resta d'administracions implicades

Objectiu 4.2.4

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

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

2 Impulsar la creació d'altres comissions adients per a la gestió dels parcs

Objectiu 4.2.5

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

Actuacions
1 Col·laborar en l'anàlisi de les mesures a adoptar en cas d'evacuació en llocs d'elevada freqüentació

Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac
Relació d'objectius i actuacions
1

Conservació i tractament físic del territori

1.1. Activitats de conservació i restauració
Objectiu 1.1.1

Impulsar la redacció i el desenvolupament del pla de conservació

Actuacions
1 Execució de la 1a fase del Pla de conservació del Cranc de riu autòcton
2 Realització del cens de la població de duc (Bubo bubo) al parc
3 Realització del cens de cabirol (Capreolus capreolus) al parc
4 Redacció i execució de la 1a fase del Pla de conservació de Arenaria
5 Execució del Pla de conservació de la Iolana iolas

Objectiu 1.1.2

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

Actuacions
1 Execució del projecte de Restauració i valoració del patrimoni natural i cultural (P-194, 2011)
2 Redacció del projecte de Restauració i valoració del patrimoni natural i cultural (P-X, 2012)

Objectiu 1.1.3

Realitzar actuacions de conservació i millora del patrimoni
arquitectònic i arqueològic

Actuacions
1 Restaurar i valorar l'Opus spicatum de la Serra Llarga

Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac
Relació d'objectius i actuacions
1

Conservació i tractament físic del territori

1.2. Activitats de prevenció i gestió del territori
Objectiu 1.2.1

Executar el programa anual del Pla Director d'Infrastructures de
Prevenció d'Incendis Forestals

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

Objectiu 1.2.2

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

Actuacions
1 Redactar i contractar l'arrendament agrícola de la Finca del Marquet i de La Muntada
2 Seguir i controlar el contracte d'arrendament de recollida de tòfones de les finques públiques
3 Redactar i contractar l'arrendament de la finca de Les Refardes
4 Redactar i contractar l'arrendament de pastures de la finca de La Vall

Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

2.1. Consells, comissions i convenis
Objectiu 2.1.1

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

Actuacions
1 Participar en les reunions de coordinació amb l'OTPAT
2 Elaborar la proposta d'actuacions 2012
3 Col·laborar en la redacció i /o difusió de notes de premsa

Objectiu 2.1.2

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

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

Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

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

Impulsar polítiques de foment del desenvolupament socioeconòmic

Actuacions
1 Col·laborar amb les associacions de productors i/ agricultors de l'àmbit del parc
2 Executar el Programa Parc a Taula

Objectiu 2.2.2

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

Actuacions
1 Executar el programa d'actuacions 2012
2 Prorrogar el conveni de col·laboració amb els consorcis de promoció turística (Valls del Montcau,
Vallès Occidental, Moianès i l'Ajuntament de Terrassa ) per a la impulsió del grup de treball i la
secretaria de la CETS
3 Mantenir la Secretaria Tècnica de la CETS per a seguir el programa d'activitats del 2012

Objectiu 2.2.3

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

Actuacions
1 Participació en la redacció d'articles de la revista Voltant pel parc

Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac
Relació d'objectius i actuacions
2

Foment del desenvolupament i de la participació

2.3. Infraestructures i serveis generals
Objectiu 2.3.1

Millorar la senyalització del parc

Actuacions
2 Completar la substitució de fites d'itineraris
3 Completar la senyalització interpretativa

Objectiu 2.3.2

Garantir el bon estat de transitabilitat de la xarxa viària

Actuacions
1 Arranjament de 35 km de camins

Objectiu 2.3.3

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

Actuacions
1 Redactar i aprovar el conveni per al transport públic Bus Parc per l'any 2012
2 Coordinació amb els municipis de Terrassa, Rellinars, Vacarisses i Castellbell i el Vilar per a veure
d'ampliar el servei de transport públic Bus Parc als festius i caps de setmana

Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac
Relació d'objectius i actuacions
3

Ús social i educació ambiental

3.1. Creació i manteniment d'equipaments
Objectiu 3.1.1

Desenvolupar la xarxa bàsica d'itineraris

Actuacions
1 Redactar el Pla d'itineraris del parc

Objectiu 3.1.2

Adaptar equipaments amb dèficits d'accessibilitat i incorporar
elements orientats a persones amb discapacitats sensorials

Actuacions
1 Millorar l'accessibilitat a l'escola de natura de a la Muntada

Objectiu 3.1.3

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

Actuacions
1 Projecte de adaptació dels entorns del Centre d'Informació del Coll d'Estenalles
2 Redacció del Pla director del Marquet de les Roques
3 Execució del projecte de substitució de les cobertes del Marquet de les Roques

Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac
Relació d'objectius i actuacions
3

Ús social i educació ambiental

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

Presentar i executar les actuacions previstes en el Pla d'Ús Públic per
aquest any

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

Objectiu 3.2.2

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

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

Objectiu 3.2.3

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

Actuacions
1 Elaborar i aprovar el pla de millora de la Qualitat per a l'any 2012 i les propostes de revisió del
sistema
2 Redactar el programa d'educació ambiental del parc amb la participació de les empreses
d'Educació Ambiental de l'àmbit del Parc
3 Executar les accions previstes al pla de comunicació del Pla d'accessos a la Mola i al Montcau

Objectiu 3.2.4

Editar publicacions

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

Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac
Relació d'objectius i actuacions
4

Activitats generals

4.1. Activitats de planificació, seguiment i avaluació
Objectiu 4.1.1

Implantar i utilitzar els aplicatius SIGEP per millorar la gestió

Actuacions
2 Implantar l'aplicatiu de Flora i Fauna
3 Consolidar l'ús de l'aplicatiu de gestió d'expedients en la gestió ordinària
4 Implantar l'aplicatiu de mobiliari exterior

Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac
Relació d'objectius i actuacions
4

Activitats generals

4.2. Activitats generals i de suport
Objectiu 4.2.1

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

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

Objectiu 4.2.2

Millorar els mecanismes d'ordenació de la circulació motoritzada

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

Objectiu 4.2.3

Elaborar documents de gestió del parc

Actuacions
1 Redactar la Memòria anual del parc
2 Redactar el programa d'activitats 2013
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