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Acta de la sessió ordinària del Consell Plenari del Consorci del Parc de la Serralada Litoral celebrada
el 16 de novembre de 2011

A Cabrera de Mar, comarca del Maresme, a les tretze hores del dia 16 de març de 2011, es
reuneixen en sessió ORDINÀRIA del CONSELL PLENARI a la Sala d’Actes de la Seu del Consorci,
sota la Presidència del Sr. Rafael Ros i Penedo, els representants designats pels Ens consorciats
següents:
Sr. Rafael Ros Penedo, representant de l’Ajuntament de La Roca del Vallès
Sr. Antoni López Guillén, representant de l’Ajuntament de Premià de Dalt
Sra. Teresa Casellas Abella, representant de l’Ajuntament de Teià.
Sr. Joan Adell i Pla, representant de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt
Sr. César Andreu Cabot, representant de l’Ajuntament de Vallromanes
Sr. Eudald Calvo i Català, representant del Consell Comarcal del Maresme
Sr. Joaquim Brustenga Etxauri, representant del Consell Comarcal del Vallès Oriental
Assisteixen també, amb veu i sense vot:
Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci
Sr. Jordi Bellapart Colomer, Conseller Delegat del Consorci
Sr. Quique Rasche Villanova, Cap de la Direcció Territorial Oriental de l’Àrea d’Espais Naturals de la
Diputació de Barcelona.
Sr. Ramon Minoves Pujols, Coordinador d’Espais Naturals i Medi Ambient.
Sr. Jaume Tolrà, Inspector municipal de l’Ajuntament de Cabrera de Mar.
Sr. Marià Morera, en nom de la Generalitat de Catalunya.
Han excusat la seva assistència:
Sr. Pere Móra Juvinyà, representant de l’Ajuntament d’Argentona
Sr. Núria Pera Maltes, representant de l’Ajuntament de Cabrera de Mar
Sra. Olivia Mones Estévez, representant de l’Ajuntament de Sta. Maria de Martorelles.
Sr. Andreu Carreras Puigdelliura, representant de la Diputació de Barcelona
No han assistit:
Sra. Maria Rosa Viñallonga Antich, representant de l’Ajuntament de Montornès del Vallès.
Sr. Ramon Majà Esteve, representant de l’Ajuntament de Vilanova del Vallès
Sr. Héctor González Guijarro, representant de l’Ajuntament de Tiana
Hi ha quòrum de constitució en segona convocatòria segons l’establert a l’article 22.2 dels Estatuts
vigents del Consorci i a l’article 98. c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós del a Llei Municipal i de Règim local de Catalunya.
Essent les 13.30 hores, en segona convocatòria s’obre l’acte donant-se compte per part del Sr.
Secretari, Sr. Santiago Pérez Olmedo, dels punts que consten a la convocatòria i que ja són del
coneixement dels assistents.
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE CONSTITUCIÓ DE 6 D’OCTUBRE DE 2011.
Havent estat distribuït l’esborrany de l’acta de la sessió constitutiva del Consell Plenari del Consorci
Parc Serralada Litoral de 6 d’octubre de 2011 juntament amb la tramesa de la convocatòria de la
present sessió, seguidament se sotmet a votació.
A continuació, per unanimitat dels assistents, s’aprova l’acta de la sessió constitutiva del Consell
Plenari del Consorci Parc Serralada Litoral de 6 d’octubre de 2011.

2.- PRESA DE POSSESSIÓ DE NOUS REPRESENTANTS, SI S’ESCAU.
Estant present a la sessió plenària el Sr. Eudald Calvo i Català, representant del Consell Comarcal del
Maresme, en el moment de la pressa de possessió i per tal d’adquirir la plena condició del càrrec, de
conformitat amb allò que disposa el número 8 de l’article 108 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de
juny, de règim electoral general, els candidats representants hauran de jurar o prometre acatament a
la Constitució, i per això a continuació es procedeix per part del Sr. Secretari a formular-li pregunta
següent:
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de
membre del Consorci Parc Serralada Litoral amb lleialtat al Rei, guardar i fer guardar la Constitució
com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”
A la qual el Sr. Eudald Calvo i Català, representant del Consell Comarcal del Maresme, respon: PER
IMPERATIU LEGAL PROMETO.
Seguidament el Sr. President manifesta que el Sr. Eudald Calvo i Català, representant del Consell
Comarcal del Maresme, ha pres possessió del càrrec de membre representant del Consorci Parc
Serralada Litoral en la representació que ostenta.
3.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA COM A ÒRGAN COMPLEMENTARI
DEL CONSORCI, EN APLICACIÓ DE L’ARTICLE 7.2 DELS SEUS ESTATUTS.
El Sr. President exposa extensament aquest punt de l’ordre del dia. A continuació i per part del Sr.
Secretari es dóna lectura a la proposta d’acord. Seguidament, se sotmet a votació el present punt de
l’ordre del dia, essent que per unanimitat dels assistents s’aprova el següent acord:
“Els estatuts del Consorci preveuen a l’article 7.2 “El Consorci, mitjançant acord del Consell Plenari,
podrà dotar-se dels òrgans complementaris que es considerin pertinents per a l’acompliment de les
seves finalitats. “
En anteriors legislatures el Consorci s’ha dotat d’una Comissió Executiva com a òrgan consultiu i de
suport a la gestió tècnica. Aquesta comissió ha estat integrada per representants dels municipis del
Vallès Oriental i del Maresme amb l’objecte de garantir un equilibri de representació territorial, per
representants dels ens supramunicipals, i pels càrrecs tècnics i directius del Consorci.
La creació d’aquesta comissió té com a objecte disposar d’un òrgan on siguin representants els punts
de vista dels ens que conformen el Consorci, amb la participació dels òrgans de gestió i el suport
eventual de la secretaria del Consorci si es requereix.
És per això que es proposa l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- CREAR la Comissió Executiva com a òrgan consultiu complementari als previstos als
estatuts del Consorci, en aplicació del seu article 7.2
SEGON..- DETERMINAR les funcions de la Comissió Executiva:
- Suport a la gestió del Consorci
- Consulta d’assumptes sobrevinguts
- Consulta de la formació de l’ordre del dia de les sessions plenàries
TERCER.- DETERMINAR la seva composició:
El president del Consorci
El representant de la Generalitat de Catalunya
El representant del Consell Comarcal del Maresme
El representant del Consell Comarcal del Vallès Oriental
El representant de l’Ajuntament d’Alella
El representant de l’ajuntament d’Argentona

La representant de l’Ajuntament de Montornès del Vallès
La representant de Santa Maria de Martorelles
El Conseller delgat
La Gerent”
4.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CALENDARI DE SESSIONS DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA I
DEL CONSELL PLENARI PEL 2012
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci, que intervé
per exposar extensament aquest punt de l’ordre del dia. A continuació i per part del Sr. Secretari es
dóna lectura a la proposta d’acord. Seguidament, se sotmet a votació el present punt de l’ordre del
dia, essent que per unanimitat dels assistents s’aprova el següent acord:
“L’article 20 dels vigents Estatuts del Consorci disposa que “El Consell Plenari es reunirà, com a
mínim, un cop cada trimestre, en sessió ordinària. El Consell Plenari definirà les dates i hores de
celebració de les sessions”.
D’altra banda el Consorci ha acordat la creació d’una Comissió Executiva que atén, entre d’altres
funcions prestar suport en la confecció de l’ordre del dia de les sessions plenàries.
És per això que es proposa al Consell Plenari l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar el calendari de sessions ordinàries segons el criteri següent:
Les reunions de la Comissió Executiva tindran lloc el 7 de març, el 6 de juny, el 5 de setembre i el 7
de novembre de 2012 a les 09,30 hores
Les sessions ordinàries del Consell Plenari tindran lloc el 21 de març, el 20 de juny, el 19 de setembre
i el 21 de novembre de 2012 a les 13,00 hores.”
5.- PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA D’OBJECTIUS I D’ACTUACIONS 2012.
El Sr. President cedeix la paraula al Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci, que intervé per
exposar extensament aquest punt de l’ordre del dia, fent incís en el següent:
Programa

Línies estratègiques 2012

1. Conservació i tractament físic del
territori

-Redacció pla de conservació. Fase II
-Execució actuacions millora espais obertspasturatge
-Redacció del catàleg de fonts i basses del parc
(Vallès Oriental). Execució actuacions prioritàries
de millora de basses i fonts
-Promoció ruta de patrimoni arqueològic.
Execució actuacions prioritàries de
conservació patrimoni arqueològic
-Optimització dispositiu de prevenció d’incendis
-Desenvolupament Pla Bàsic de Prevenció
d'Incendis.
Xarxa de punts d’aigua (dipòsit de Sta. Ma
Martorelles) i punts de guaita (torre de
Sant Miquel i conveni Bombers torre
Cirers)
-Desenvolupament Pla de Gestió Forestal

2. Foment del desenvolupament i
participació

-Cooperació en fórmules de gestió conjunta
Ajuntaments i entitats del territori. Custòdia del
territori.
-Impuls Associació de Propietaris Forestals del
parc i consolidació Assemblea d’Entitats
-Pla de manteniment de la xarxa viària
-Pla de senyalització

3. Ús social i educació
ambiental

-Millora d’equipaments . Adequació normativa i millora
ambientalització.
-Diseny estratègies gestió xarxa equipaments.
Increment autofinançament i innovació programa
d’activitats
-Desenvolupament pla director d'itineraris.
-Desenvolupament actuacions Pla d’Ús Públic:
-Construcció àrees d’aparcament
-Construcció àrees de mirador
-Consolidació xarxa de punts
d’informació
-Pla de participació PUP. Ordenances d’ús públic
-Pla d’educació ambiental
-Treball proposta d’ampliació de l’EIN – DTS
Generalitat

4. Activitats generals
-Definició mecanismes col.laboració externa
-Millora sistema d’avaluació de la gestió-SIGEP
Essent les 13:45 hores s’incorpora a la sessió de Consell Plenari el Sr. Juan Francisco Garcia Caba,
representant de l’Ajuntament de Martorelles.
Estant present des d’aquest moment a la sessió plenària el Juan Francisco Garcia Caba, representant
de l’Ajuntament de Martorelles, per tal de procedir a la seva pressa de possessió i per tal d’adquirir la
plena condició del càrrec, de conformitat amb allò que disposa el número 8 de l’article 108 de la Llei
orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim electoral general, els candidats representants hauran de
jurar o prometre acatament a la Constitució, i per això a continuació es procedeix per part del Sr.
Secretari a formular-li pregunta següent:
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de
membre del Consorci Parc Serralada Litoral amb lleialtat al Rei, guardar i fer guardar la Constitució
com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”
A la qual el Juan Francisco Garcia Caba, representant de l’Ajuntament de Martorelles,respon:
PROMETO.
Seguidament el Sr. President manifesta que el Juan Francisco Garcia Caba, representant de
l’Ajuntament de Martorelles, ha pres possessió del càrrec de membre representant del Consorci Parc
Serralada Litoral en la representació que ostenta.
6.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES QUOTES DE PARTICIPACIÓ DELS ENS CONSORCIATS.
El Sr. President cedeix la paraula al Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci, que intervé per
exposar extensament aquest punt de l’ordre del dia, fent incís en el següent detall:

Diputació de Barcelona
Generalitat de Catalunya
Ajuntament d’Alella
Ajuntament d’Argentona
Ajuntament de Cabrera de Mar
Ajuntament de Cabrils
Ajuntament de Martorelles
Ajuntament de Montornès del Vallès
Ajuntament de Premià de Dalt
Ajuntament de la Roca del Vallès
Ajuntament de Sta. Mª de Martorelles
Ajuntament de Teià
Ajuntament de Tiana
Ajuntament de Vallromanes
Ajuntament de Vilanova del Vallès
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Consell Comarcal del Maresme
Consell Comarcal del Vallès Oriental

380.670 €
78.204 €
24.855 €
39.804 €
16.291 €
16.149 €
14.585 €
37.914 €
27.201 €
45.160 €
4.829 €
5.000 €
3.269 €
11.186 €
5.000 €
25.733 €
10.117 €
7.733 €

Seguidament, intervé el Sr. President per exposar que s’ha intentat que tant Teià com Vilanova del
Vallès, malgrat la situació econòmica difícil per la qual travessen, finalment no surtin del Consorci, i
se’ls ha proposat la reducció de les seves quotes fins que fineixin el seu pla de sanejament, tot
manifestant que “Hem d’intentar que les Administracions superiors ens emparin.
Tot seguit intervé el Sr. Sr. Jordi Bellapart Colomer, Conseller Delegat del Consorci per exposar la
participació de la Diputació de Barcelona, que a més de la estrictament contemplada al pressupost,
intervé col·laborant amb suport tècnic i en determinats treballs sobre el territori, com en el supòsit del
conveni amb “La Caixa”.
Seguidament intervé el Sr. Joaquim Brustenga Etxauri, representant del Consell Comarcal del Vallès
Oriental, per manifestar que valora molt positivament la tasca feta per tal que es puguin quedar en el
Consorci com a membres els municipis de Teià i Vilanova del Vallès.
El Sr. President posa de manifest que es tracta d’una situació transitòria per tal de solventar el
present moment de crisi.
Seguidament intervé el Sr. Juan Francisco Garcia Caba, representant de l’Ajuntament de Martorelles,
per manifestar que ells també volen sortir del Consorci.
A continuació intervé la Sra. Teresa Casellas Abella, representant de l’Ajuntament de Teià, per
manifestar que és important que hi hagi unitat i intentar romandre dintre malgrat les dificultats.
Seguidament i per part del Sr. Secretari es dóna lectura a la proposta d’acord, sotmetent-se a votació
el present punt de l’ordre del dia, essent que per unanimitat dels assistents s’aprova el següent acord:
“Vist el que consta a la Memòria de presidència adjunta a l’expedient del Pressupost del Consorci per
l’exercici 2012.
D’acord amb el que s’estableix a l’article 39 dels vigents Estatuts del Consorci del Parc de la
Serralada Litoral, es proposen els imports de les aportacions anuals ordinàries per a cadascun dels
ens municipals i els consells comarcals consorciats.
Per l’exercici 2012 es proposen les quotes següents:
Generalitat de Catalunya
Aportació ordinària Diputació de Barcelona
Aportació ordinària Ajuntament d’Alella

78.204,80
380.670,84
24.855,86

Aportació ordinària Ajuntament d’Argentona
Aportació ordinària Ajuntament de Cabrera de Mar
Aportació ordinària Ajuntament de Cabrils
Aportació ordinària Ajuntament de Martorelles
Aportació ordinària Ajuntament de Montornès del Vallès
Aportació ordinària Ajuntament de Premià de Dalt
Aportació ordinària Ajuntament de la Roca del Vallès
Aportació ordinària Ajuntament de Sta. Mª de Martorelles
Aportació ordinària Ajuntament de Teià
Aportació ordinària de l’ Ajuntament de Tiana
Aportació ordinària Ajuntament de Vallromanes
Aportació ordinària Ajuntament de Vilanova del Vallès
Aportació ordinària Ajuntament de Vilassar de Dalt
Aportació ordinària Consell Comarcal del Maresme
Aportació ordinària Consell Comarcal del Vallès Oriental

39.804,50
16.291,57
16.149,24
14.585,07
37.914,55
27.201,77
45.160,73
4.829,11
5.000,00
3.269,58
11.186,44
5.000,00
25.733,78
10.117,69
7.733,79

Tenint en compte aquestes consideracions es proposa l’adopció dels següent acords:
PRIMER.- Aprovar les aportacions ordinàries dels ens locals i els consells comarcals consorciats per
a l’exercici 2012, d’acord amb l’exposat a la Memòria de Presidència adjunta a l’expedient del
Pressupost del Consorci per l’exercici 2012, pels imports següents:
Generalitat de Catalunya
Aportació ordinària Diputació de Barcelona
Aportació ordinària Ajuntament d’Alella
Aportació ordinària Ajuntament d’Argentona
Aportació ordinària Ajuntament de Cabrera de Mar
Aportació ordinària Ajuntament de Cabrils
Aportació ordinària Ajuntament de Martorelles
Aportació ordinària Ajuntament de Montornès del Vallès
Aportació ordinària Ajuntament de Premià de Dalt
Aportació ordinària Ajuntament de la Roca del Vallès
Aportació ordinària Ajuntament de Sta. Mª de Martorelles
Aportació ordinària Ajuntament de Teià
Aportació ordinària de l’ Ajuntament de Tiana
Aportació ordinària Ajuntament de Vallromanes
Aportació ordinària Ajuntament de Vilanova del Vallès
Aportació ordinària Ajuntament de Vilassar de Dalt
Aportació ordinària Consell Comarcal del Maresme
Aportació ordinària Consell Comarcal del Vallès Oriental

78.204,80
380.670,84
24.855,86
39.804,50
16.291,57
16.149,24
14.585,07
37.914,55
27.201,77
45.160,73
4.829,11
5.000,00
3.269,58
11.186,44
5.000,00
25.733,78
10.117,69
7.733,79

SEGON.- NOTIFICAR-HO als interessats per al seu coneixement i efectes escaients.”
Essent les 13:55 hores s’incorporen a la sessió de Consell Plenari el Sr. Andreu Francisco i Roger,
representant de l’Ajuntament d’Alella, i la Sra. Marina Infiesta Sander, representant de l’Ajuntament de
Cabrils.
7.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL PRESSUPOST, PLANTILLA I BASES D’EXECUCIÓ
PER A L’EXERCICI 2012.
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci, que intervé
per exposar extensament aquest punt de l’ordre del dia.

Seguidament intervé el Sr. President per exposar que s’ha produït una situació d’ajust en els capítols
VI i II dintre de que els marges son molt limitats.
A continuació i per part del Sr. Secretari es dóna lectura a la proposta d’acord. Seguidament, se
sotmet a votació el present punt de l’ordre del dia, essent que per unanimitat dels assistents s’aprova
el següent acord:
“Per part de la gerent del Consorci del Parc de la Serralada litoral, ha estat format i elaborat el
Pressupost del Consorci del Parc de la Serralada Litoral
Atès el que disposen articles 162 a 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; els articles 2 a 23 del RD 500/90 i
els articles 3, 19 i 22 de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, general d’estabilitat pressupostària.
Atès que el Consell Plenari és l’òrgan competent per a l’aprovació del pressupost anual d’explotació i
inversions, d’acord amb l’article 10.5 dels estatuts
Es per tot això que es proposa al Consell Plenari l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici 2012, amb els següents estats
d’ingressos i despeses :
Pressupost d'Ingressos
CAP. III
TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
CAP. IV
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP. VII
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
CAP.V
INGRESSOS PATRIMONIALS
Total Ingressos

2.012
300,00
753.809,32
33.027,14
100,00
787.236,46

Total despeses

552.419,65
193.885,29
500,00
7.331,52
33.100,00
787.236,46

Pressupost de Despeses
CAP.I
DESPESES DE PERSONAL
CAP.II
DESPESES CORRENTS
CAP.III
DESPESES FINANCERES
CAP.IV
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP.VI
INVERSIONS

SEGON.- Aprovar les Bases d’Execució del Pressupost 2012
TERCER.- Aprovar la plantilla de personal del Consorci, d’acord amb el quadre següent:
PLANTILLA DEL PERSONAL – EXERCICI 2012
(Art. 26 del Decret 214/1990, de 30 de juliol)
___
Consorci del Parc de
la Serralada Litoral

Grup
Subgrup

Places

Vacants
___

FUNCIONARIS
___
Escala Administració Especial
Subescala tècnica

A1

1
___

LABORALS INDEFINITS
___

Tècnics superiors
Tècnics mitjans
Auxiliars administratius
Auxiliars- guarda forestal
Auxiliars- guarda forestal (*)
* A extingir

A1
C1
C2
C1
C2

2
1
1
7
4

1
1
4
2
___

LABORALS TEMPORALS
___
Auxiliars
Auxiliars

- guarda
- guaita

C2
C2

1
8

1
8

24

16

___
Total

QUART.- Exposar al públic el present expedient d’aprovació inicial del pressupost 2011 de l’entitat i
aprovació de plantilla de personal i mitjançant la inserció d’un anunci en el Butlletí Oficial de la
Província i al tauler d’anuncis del consorci durant el termini de quinze dies hàbils, durant el qual els
interessats podran presentar-hi reclamacions, amb el ben entès que de no formular-se’n cap l’acord
inicial esdevindrà definitiu sense necessitat de cap altre acord exprés
No obstant això, el Consell Plenari, aprovarà allò que estimi més oportú.”
8.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT
PER L’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS DE LA VALL DE DIALS, ALELLA I TEIÀ AL PLA D’ÚS
PÚBLIC DEL PARC.
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci, que intervé
per exposar extensament aquest punt de l’ordre del dia.
A continuació i per part del Sr. Secretari es dóna lectura a la proposta d’acord. Seguidament, se
sotmet a votació el present punt de l’ordre del dia, essent que per unanimitat dels assistents s’aprova
el següent acord:
“ANTECEDENTS
1r.- El 4 de maig de 2011 el Consell Plenari del Consorci del Parc de la Serralada Litoral pren l’acord
de resolució de les al·legacions presentades al Pla d’Ús Públic i la seva aprovació definitiva, que es
notifica als interessat el 25 de maig de 2011.
2n.- Es detecta un error de fet en la dita notificació atès que no s’adjunta l’informe tècnic d’11 de març
de 2011 esmentat a la part expositiva de l’acord. D’acord amb el que s’estableix l’article 105.2 de la
LRJAPPAC se subsana aquest error procedint a una nova notificació en data 01/08/2011
3r.- S’ha contrastat la procedència de la interposició en temps i forma del recurs de reposició
presentat per l’Associació de Propietaris de la Vall de Rials, Alella i Teià, així com la condició
d’interessat del recurrent.
4t.- El contingut d’aquest recurs, en la part tècnica procedent, es fonamenta en els punts següents:
- Poca referència a les activitats agràries i la seva protecció i desenvolupament
- Poca participació dels propietaris de finques i explotacions agrícoles en la gestió del Parc
- Consideracions a l’ús públic dels camins de propietat privada i la seva gestió
- Tenir en compte el respecte a la propietat privada en general
- Correcció d’errors del text
5è.- En data 25 de juliol de 2001 els serveis tècnics del Consorci del Parc de la Serralada Litoral han
emès informe de les al·legacions contingudes en el recurs presentat amb el contingut següent:

“4P-PO-PUP/11
Informe sobre el Recurs de Reposició presentat per l’Associació de Propietaris de la Vall de
Rials, Alella i Teià al Pla d’ús públic del Parc de la Serralada Litoral
Aquest informe s’emet en base al Recurs de Reposició formulat per l’Associació de Propietaris de la
Vall de Rials, Alella i Teià al Pla d’Ús Públic del Parc de la Serralada Litoral mitjançant document
presentat al registre d’entrada del Consorci del Parc de la Serralada Litoral número 366 de 29 de juny
de 2011.
Com a consideració general es torna a posar de manifest que el text consultat per qui fa les
al·legacions no ha estat el text sotmès a exposició pública (aprovat inicialment pel Consell Plenari del
Consorci del Parc de la Serralada Litoral en sessió ordinària celebrada el 17 de novembre de 2010 i al
que feia referència l’anunci del BOPB de 7 de desembre de 2010, sinó un altre d’anterior que va ser
sotmès a consulta als membres de l’Assemblea d’entitats del Parc en el procés de consens del
document i que ja corregia alguns dels errors o mancances que van ser exposades en la primera
al·legació i ara en el Recurs de Reposició.
No obstant s’emet el present informe atenent a la intenció i contingut general dels fonaments de dret
en els quals es basa el Recurs de Reposició:
Primer.- Procedència de la presentació del Recurs de Reposició.
Article 116 de la Llei número 30/1992 de règim jurídic de les Administracions públiques i del
procediment administratiu comú
1. Els actes administratius que posin fi a la via administrativa podran ser recorreguts potestativament en
reposició davant el mateix òrgan que els hagués dictat o ser impugnats directament davant l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu.
2. No es podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que no sigui resolt expressament o s’hagi
produït la desestimació presumpte del recurs de reposició interposat.
Article 117 de la Llei número 30/1992 de règim jurídic de les Administracions públiques i del
procediment administratiu comú
1. El termini per a la interposició del recurs de reposició serà d’un mes, si l’acte fos exprés. (...)
2. El termini màxim per dictar notificar la resolució del recurs serà d’un mes.
De conformitat amb la carta rebuda, l’anunci oficial publicat i l’article 116 de la Llei número 30/1992 de
règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment administratiu comú, al ser l’acord
adoptat pel Consell Plenari del Consorci del Parc de la Serralada Litoral un acte definitiu que acaba la
tramitació en via administrativa, és procedent la presentació del present Recurs de Reposició.

Segon.- Condició d’interessats de l’entitat compareixent i petició de documentació.
Article 31.1 de la Llei número 30/1992 de règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment
administratiu comú
Es consideren interessats en el procediment administratiu:
Els que els promoguin com a titulars de drets o interessos legítims individuals o col·lectius.
Els que, sense haver iniciat el procediment, tinguin drets que puguin resultar afectats per la decisió que en
el mateix s’adopti.
(...).
Article 54 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre de règim jurídic de les Administracions públiques i del
procediment administratiu comú
1. S'ha de motivar, amb referència succinta de fets i fonaments de dret:
Els actes que limiten drets subjectius o interessos legítims.

Els que resolen procediments de revisió d'ofici de disposicions o actes administratius, recursos
administratius, reclamacions prèvies a la via judicial i procediments d'arbitratge.
Els que se separen del criteri seguit en actuacions precedents o del dictamen d’òrgans consultius.
(...).
Article 86.3 de la Llei número 30/1992 de règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment
administratiu comú
(...) La compareixença en el tràmit d'informació pública no atorga, per si mateixa, la condició d'interessat. No
obstant, els qui presentin al·legacions o observacions en aquest tràmit tenen dret a obtenir de l’administració
una resposta raonada, que podrà ser comú per a totes aquelles al·legacions que plantegin qüestions
substancialment iguals.
La nostra condició d'interessats és evident com a entitat que vetlla pels interessos econòmics i patrimonials
dels nostres socis i simpatitzants de la Vall de Rials, en especial als titulars d'activitats agràries o propietaris
de finques.
Això demés queda refermat pel fet d'haver presentat un escrit d’al·legacions dins el procediment d’exposició
pública de l'aprovació inicial del Pla dÚs Públic. I demés per que hem rebut la notificació de resposta al
mateix i a l'aprovació definitiva.
Alhora, en l'escrit que ara hem rebut, es menciona l'existència d'un Informe Tècnic d’11 de març de 2011,
però no se'ns aporta cap còpia. I entenem que és bàsic per a poder estudiar quines de les nostres
aportacions d'altres persones interessades- han estat acceptades, rebutjades i les corresponents
justificacions. Per tant, demanem disposar duna còpia del mateix. 1 un cop disposem del mateix, ens
reservem els drets de complementar el present Recurs de Reposició, a la vista del contingut de l’informe i
les argumentacions que s'hi incloguin.

Tercer.- Poca referència a les activitats agràries i la seva protecció i desenvolupament.
La nostra Associació sempre lluitem per la defensa dels drets constitucionals de la llibertat d'empresa
(article 38), la promoció de l'activitat econòmica de l'agricultura (article 130.1) i de la propietat privada
(article 33.1). I més, davant l'excessiva i precisa reglamentació i intervencionisme que, amb la suposada
justificació de la protecció del medi ambient, es genera darrerament per part de l’administració.
Però tornem a insistir en que enlloc es parla de promocionar o respectar les activitats agràries que es
desenvolupen en l'interior del Parc. I entenem que no es pot ometre aquesta realitat. I més quan la seva
existència, al llarg dels segles, és la que majoritàriament ha configurat el "paisatge " tal i com està ara. Apart,
ha estat l’encarregada del seu manteniment, sense participació de l’administració i pel seu propi interès.
L'ordenació del territori es regeix per la potestat discrecional de l’administració. Per la qual cosa, se Ii atorga
un poder ampli d'actuació, gaudint de certa llibertat alhora d'aplicar uns criteris determinats. Però ordenar i
organitzar el territori significar incidir en la propietat de les persones i, encara que hi hagi un marge en la
llibertat planificadora l’administració, resta limitada per l'exigència de la motivació dels seus actes.
Tanmateix, encara que no es pot permetre que el sòl no urbanitzable perdi la seva identitat "urbanitzant-se",
tampoc han de refusar-se sense més els usos que siguin compatibles amb els valors que conté el medi
rural, que inclús poden potenciar. El prohibir per prohibir no té cap mena de justificació ni raó de ser. Si
en el sòl no urbanitzable no incideixen motius especials de protecció, el planejament no pot excloure
certs usos, doncs si ho fa, sense la deguda justificació, s'està perjudicant el desenvolupament sostenible
del medi rural, i no es respecten les seves potencialitats.
Ens oposarem, com és evident, a que es vulgui establir una “llista tancada" dels usos permesos. S'ha de
permetre tota aquella activitat que afavoreixi i compensi la baixa costosa rendibilitat de les activitats
agràries, estimulant la recerca de fórmules altematives d'ingressos. Hem de fugir de les idees i
concepcions "de blindatge" per a les quals el sòl no urbanitzable només pot ser objecte d’activitats i usos
vinculats directament a l'activitat agrària, ja sigui en la seva vesant agrícola, ramadera o forestal. Hem de
deixar de banda que aquest sòl està "catalogat” com a mancat de rendibilitat i sense possibilitat de
desenvolupar-hi projectes. La moderna normativa urbanística estatal autonòmica ja adopta una visió
molt més àmplia, incloent altres usos com els turístics, els esportius o les activitats de lleure.
Per la qual cosa caldria fer-ne menció, així com establir mesures per a que es mantingui o, millor
encara, que es promocioni, en ares a la diversificació de l'activitat agrària.

Tal i com ja es va exposar en el primer informe tècnic sobre les al·legacions presentades per aquesta
mateixa associació al Pla d’Ús Públic, cal reiterar que el Pla d’Ús Públic no és un pla de promoció i
desenvolupament de l’activitat econòmica (primària, secundària o terciària) al Parc, ni tampoc és un
pla urbanístic. Es reitera doncs que l’objectiu principal d’aquest pla és planificar i ordenar l’ús públic
dins el marc del Parc de la Serralada Litoral de forma compatible amb la conservació dels recursos
naturals i culturals de l’espai natural i per aconseguir un foment del coneixement i el respecte al medi
que els posi en valor.
La promoció i el respecte vers les activitats agràries formen part dels objectius del Parc, però no són
objecte d’aquest Pla, ni tampoc ho són les normes urbanístiques ni els usos permesos i no permesos
dins l’àmbit de protecció. No és el Pla d’Ús Públic el que ha de contenir un programa de promoció i
desenvolupament de les activitats agràries al Parc, ni el que ha de marcar directrius urbanístiques
quant a usos permesos i no permesos. El Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge és
el marc normatiu que estableix les normes urbanístiques, i el que estableix els usos permesos i no
permesos d’acord amb la zonificació establerta.
Es reitera que d’acord amb els objectius del Pla d’Ùs Públic, no és objectiu del Pla la protecció de les
activitats agràries ni el seu desenvolupament, que poden ser contemplades en plans específics de
promoció i protecció de les activitats econòmiques, tant les de tipus primari com l’agricultura, com el
conjunt d’altres activitats econòmiques presents en el territori.
a) .Identificar la situació actual d’oferta dels equipaments d’ús públic en el Parc de Serralada de
Litoral
b) .Identificar el tipus de visitant que existeix en l’àmbit d’estudi
c) .Analitzar l’encaix i correspondència entre la oferta i la demanda
d) .Descriure els principals recursos turístics del Parc
e) .Posar de manifest els principals impactes (socials, econòmics i ecològics) que produeix l’ús
públic sobre el Parc Natural
f) .Analitzar els agents implicats en la gestió de l’ús públic i la seva articulació executiva
g) .Proposar un model d’ús públic en el Parc que regeixi la gestió futura
h) .Establir els criteris bàsics i orientacions del model d’ús públic desitjable per aconseguir la
compatibilitat amb els recursos naturals
i) .Planificar la infraestructura necessària per a la seva recepció
j) .Ordenar els accessos al Parc i les activitats que es realitzen dins el Parc
k) .Proposar els programes i actuacions necessàries
És per això que es proposa DESESTIMAR aquesta al·legació
QUART.- Participació dels propietaris de finques i explotacions agràries en la qestió del Parc.
El propi text del Pla diu clarament que la major part de la superfície del Parc -un 98%- és de propietat
privada (apartat 1.4.3 del Marc Normatiu). Ja ens sembla bé que ara s'hagi acceptat parcialment la nostra
al·legació que calia fer esment, ni que fos d'una manera genèrica, als diferents representats de la
propietat i activitat agrària (apartat 19 de la Diagnosi).
Però tornem a demanar que es prevegin, o permetin, altres models de col·laboració entre la propietat privada i
els gestors del Parc (apartat 10 del Model futur), que nom sigui el contracte de custòdia del territori. Els
mateixos propietaris del territori -o els seus representants- són prou interlocutors vàlids per a concretar i
decidir pel manteniment i promoció del seu terreny. No cal que intervinguin terceres entitats.
No entenem la motivació aparent d'aprovar un Pla que consisteix en endegar tot tipus d'estudis,
observacions i investigacions, amb un elevat cost econòmic i una més que abusiva participació pública —
de les administracions-, sense garantir-ne cap resultat i amb poca o nul·la presència dels veritables titulars
de les finques. No s'estableix cap justificació, ni, molt menys, es garanteixen uns resultats. Només
s'engeguen un número il·limitat d'accions amb l'excusa d'implantar noves activitats productives i la millora
de la gestió de l'entorn agrari i forestal.
En tot cas, el propietari ha de tenir sempre l'oportunitat de participar obertament en les investigacions,
estudis o anàlisis que es duguin a terme, a fi d'intervenir en possibles decisions que comprometin el
gaudiment lliure del patrimoni.

El Pla d’Ús Públic, com ja es va argumentar anteriorment, no és un pla dirigit al manteniment i
promoció dels terrenys agrícoles i forestals del Parc, sinó que pretén planificar i ordenar l’ús públic
que s’hi dóna. Un ús públic que ateses les característiques d’aquest espai i sobretot la seva ubicació
geogràfica en un entorn densament poblat i molt a prop de la conurbació metropolitana de Barcelona,
és especialment intens, variat i complex, i amb un nombre creixent d’iniciatives en la seva majoria
d’origen privat (entitats i associacions).
En aquest sentit, lluny de ser abusiva, és inalienable la intervenció de l’administració, en aquest cas el
Consorci del Parc de la Serralada Litoral, per tal de garantir que aquest ús real del territori amb
finalitat de lleure es faci garantint els objectius de conservació del Parc. I per aquest motiu el Pla
preveu alguns estudis que han d’ajudar a la diagnosi de la situació i la planificació, si s’escau, de les
mesures i mecanismes pertinents per tal de minimitzar els possibles impactes.
És per això que el Pla esmenta la custòdia del territori com a una línia d’acció per implicar les entitats i
associacions promotores d’activitats d’ús públic al Parc en la seva gestió i defensa dels valors
naturals i culturals, però com ja s’havia reflectit en l’anterior informe, el fet que s’esmenti la custòdia
no esgota qualsevol altra fórmula o forma de col·laboració que treballi amb aquests objectius.
Queda clar que, a banda de la implicació de les entitats en el Parc i amb el Parc, cap actuació sobre
el territori no es pot desenvolupar sense el permís de la propietat, i que el conjunt de propietaris del
Parc tenen almenys una via per poder participar i com a sector fer les seves propostes d’actuació, que
és l’Assemblea d’Entitats del Parc. I també individualment o com a col·lectiu poden adreçar-se
directament al Consorci.
És per això que es proposa DESESTIMAR aquesta al·legació.
CINQUÉ.- Els camins i la seva gestió.
El respecte a la propietat privada (articles 348, 349 i 350 del Codi Civil de 1889 i article 541-1 del Codi
Civil de Catalunya) és un dret fonamentalment que ha de ser respectat i protegit dins un estat de Dret.
Cal, doncs, en especial respecte dels camins existents dins el Parc, que la majoria són de propietat privada,
que donen accés només a les finques pels seus explotadors i propietaris. El pas a públic, si realment és
el cas, caldrà que es dugui a terme amb un procediment administratiu pertinent, la prèvia informació als
afectats
el seu consentiment i indemnització. La seva publificació ha de dur-se a terme mitjançant el compliment
de la normativa pertinent (expropiació forçosa, adquisició, cessió, etcètera), però sempre amb
coneixement i participació del propietari.
Igual demanem, i reiterem, que ha de passar amb el seu manteniment. no s'ha d'afectar ni malmetre la
propietat privada (tala d'arbres o matolls, eixamplament de l'amplada del camí/pista), ni s’ocupi, sense avís
ni autorització prèvia per part del propietari. 0 pel que fa a la senyalització (apartat 5.3.3 del Model
futur) cal que s'informi quan un camí, pista o sender, sigui de propietat privada i es respecti la seva
titularitat.

El respecte a la propietat privada és un dels principis bàsics d’actuació del Consorci del Parc de la
Serralada Litoral, sense el qual no seria possible la intervenció pública en una superfície legalment
protegida de titularitat bàsicament privada.
Com ja s’exposava en la resposta al primer escrit d’al·legacions, el Pla especial de protecció del medi
natural i del paisatge de La Conreria-Sant Mateu-Céllecs determina una xarxa viària bàsica oberta a
la lliure circulació de persones i vehicles, que coincideix amb les pistes principals que travessen el
Parc o hi accedeixen des de tots els seus municipis, i que són pistes amples i transitables pels
vehicles motoritzats, es tracta dels accessos tradicionals ja existents abans de la creació del Parc.
Aquestes pistes i camins són de titularitat pública o tenen dret de pas públic. La informació sobre la
titularitat dels camins no sempre és fàcil d’obtenir, però en el cas de la xarxa viària bàsica s’entén que

es parteix d’una xarxa de titularitat pública o amb dret de pas públic que no ha estat qüestionat fins al
moment.
També com ja es va esmentar anteriorment, a aquesta xarxa viària bàsica el Parc hi ha anat afegint
una xarxa d’accés restringit apte només per a vehicles autoritzats en cas d’emergència (foc, nevades,
etc), amb l’objectiu de no afavorir ni permetre el trànsit i l’accés rodat a qualsevol indret del Parc, per
tal de garantir la conservació dels seus valors naturals i culturals. En un territori superpoblat que
genera una freqüentació molt important a l’espai natural, la restricció de l’accés motoritzat esdevé una
necessitat i una opció ineludible. Aquesta xarxa d’accés restringit s’ha establert d’acord amb els
propietaris i ajuntaments afectats, que han estat d’acord i als quals se’ls ha garantit l’accés a les
seves finques en el cas que hi accedeixin mitjançant la pista restringida.
En general, la xarxa d’accés restringit és una xarxa de camins preexistents dels quals el Parc i els
ajuntaments i les ADF es fan càrrec del seu manteniment, i és una xarxa que es considera també amb
dret de pas o d’ús públic, i que no està pensada per ser una xarxa d’accés a finques privades sinó,
ben al contrari, el seu objectiu és mantenir en bon estat una xarxa que pugui ser transitada en
situacions d’emergència i permeti l’accés a tots els racons del Parc i la connexió ràpida entre territoris.
El manteniment de la xarxa viària bàsica i de la xarxa d’accés restringit és assumida pel Parc de la
Serralada Litoral, les ADF (Agrupacions de Defensa Forestal) i l’administració local corresponent. Les
tasques de manteniment es realitzen d’acord amb els protocols establerts, i s’intenta evitar en la
mesura del possible l’afectació a la vegetació existent.
Una altra qüestió és la xarxa de camins privats d’accés a les finques que es considera que no tenen
cap servitud pública. En aquests casos queda clar que és el propietari qui n’és l’únic responsable i qui
n’assumeix el seu manteniment i si s’escau, tancament.
Quant al Pla d’Ús Públic, reiterar que el seu objectiu és sempre de respecte per la propietat privada, i
amb aquest objectiu , tal i com ja s’esmentava en el primer informe de resposta a les al·legacions
presentades, les directrius del Pla fan situar els equipaments previstos sempre que sigui possible al
voltant d’aquesta xarxa viària bàsica de lliure accés amb vehicle motoritzat. En els casos que això no
és possible (per exemple miradors o observatoris de fauna), el Pla ha tingut en compte que l’accés a
l’equipament no condicioni ni limiti l’accés al propietari dels terrenys afectats i que es faci sempre que
sigui possible per camins de titularitat pública o amb dret de pas. En qualsevol cas, cap actuació del
Parc es fa sense la pertinent autorització del propietari, tant pel que fa a l’emplaçament de
l’equipament previst com pel que fa al seu accés i la seva senyalització.
En resum, el Parc de la Serralada Litoral com a òrgan de gestió de l’Espai d’Interès Natural La
Conreria – Sant Mateu – Céllecs té l’objectiu de mantenir en bon estat la xarxa viària bàsica i la xarxa
d’accés restringit per garantir el trànsit per les seves vies principals, que són de titularitat pública o
tenen servitud pública, per la gestió de les quals és imprescindible el consens i l’acord amb els
propietaris afectats.
És per això que es proposa DESESTIMAR aquesta al·legació.
SISÈ.- Resum de les actuacions del Pla (apartat C5 del Model futur) i Revisió del Pla (apartat 15
del Model futur).
Continuem entenent que la previsió d'actuacions pels anys 2008, 2009 i 2010, no és lògic que
existeixin en un Pla que tot just s'ha aprovat definitivament a mitjans del 2011. No té cap mena de
congruència.
Queda palès que el/s redactor/s del present recurs no han tingut en compte l’exposat en el primer
document elaborat per aquest consorci de resposta a les al·legacions presentades, on s’especificava
que els redactors de les al·legacions –i ara també del recurs de reposició- basen les seves demandes
en un text que no és l’aprovat inicialment i publicat al BOP del 7 de desembre del 2010, sinó en una
versió de treball que va ser sotmès a consulta entre d’altres ens i persones a l’Assemblea d’entitats
del Parc. Tot i que es podria desestimar directament qualsevol consideració que no faci referència al
text aprovat i publicat inicialment, es contesten igualment per consideració, com ja es va fer en el cas
de les al·legacions, però si és important requerir al/s redactor/s que s’abstinguin de demanar subratllar

dèficits o errors que apareixien en el document de treball però ja no existeixen en el document aprovat
inicialment. Un exemple clar és el calendari d’actuacions, que en el document aprovat inicialment ja té
les dates del programa d’actuacions actualitzades (entre els anys 2010 i 2020, pàgines 290 i següents
del Pla d’Ús Públic), i per tant deixa sense efecte l’exposat en el punt número 6, que en continua
demanant l’actualització.
És per això que es proposa DESESTIMAR aquesta al·legació
SETÈ.- Proposta de les Ordenances d'Ús Públic (Annex D.3).
Com hem dit ja en el Cinquè, la previsió d’actuacions hauria d’especificar el respecte als terrenys privats
-que ja es menciona-, i a totes els altres elements béns i drets de titularitat privada (construccions,
explotacions, instal·lacions, etcètera) de propietat privada. La propietat privada està reconeguda plenament
per la normativa (començant per l’article 33 de la Constitució) ha de ser respectada. l més en l'àmbit del Parc,
quan es reconeix clarament que el 98% de la superfície del seu àmbit és de propietat privada.
El Pla d’Ús Públic no qüestiona en cap moment la titularitat dels terrenys inclosos dins l’EIN La
Conreria – Sant Mateu – Céllecs ni desatén la seva condició de terrenys de titularitat privada. Malgrat
l’annex D.3 no existeix en el text aprovat inicialment i publicat en el B.O.P del 7 de desembre del 2010
perquè torna a ser un annex que formava part del document de treball però no del text definitiu
aprovat inicialment, cal destacar que el respecte pels terrenys i qualsevol altre bé de titularitat privada
està garantit pel Pla d’Ús Públic i pel Consorci del Parc de la Serralada Litoral, òrgan públic gestor de
l’EIN La Conreria – Sant Mateu Céllecs. Cap actuació de les previstes en el Pla d’Ús Públic es durà a
terme sense el consentiment dels propietaris dels terrenys o béns afectats quan aquests siguin privats
i, si s’escau, sense l’autorització municipal corresponent. El Pla d’Ús Públic, com altres instruments de
planejament d’aquestes característiques, és un document que planifica i proposa actuacions amb
independència de la titularitat de les superfícies o instal·lacions afectades, d’acord amb els objectius
establerts pel Pla, que són d’interès general per al conjunt dels usuaris del Parc. La característica de
titularitat privada de la pràctica totalitat del Parc, fa imprescindible l’acord i autorització per part dels
propietaris privats de qualsevol iniciativa, i això és el que està previst que passi en el procés de
desenvolupament del Pla d’Ús Públic, d’igual forma que es dóna en qualsevol de les actuacions del
Consorci des de la seva creació.
És per això que es proposa DESESTIMAR aquesta al·legació
VUITÈ.- Correcció d'errors del text.
Quedem perplexes que es desestimi la nostra al·legació de correcció dels errors gramaticals existents en ei
text. Creiem que un document públic que ha de ser sotmès a informació pública i a la seva posada en marxa no
pot, o si més no reduir al mínim, incloure errors que poden crear inseguretat jurídica.
Esperem que aquesta denegació sigui recapacitada i rectificada, doncs si no, entendrem que
senzillament s'ha volgut desestimar de ple totes les nostres al·legacions, sense ni tan sols haver tingut l'interès per
veure què dèiem. l això no és de cap manera just ni justificable.
Tal i com ja es va exposar en la resposta a l’escrit d’al·legacions presentat anteriorment, els
suggeriments de millora ortogràfica i gramatical no es van poder tenir en compte atès que de nou els
suggeriments procedien de la revisió del document de treball però no de la versió definitiva del Pla
d’Ús Públic aprovat inicialment, on aquests errors ja havien estat corregits. Es lamenta l’expressió de
perplexitat en aquesta qüestió, atès que és fruit del fet de treballar sobre el document no definitiu per
part dels redactors del present recurs. No es pot estimar la correcció d’uns errors que ja no existeixen,
i cal destacar la voluntat del Consorci del Parc de la Serralada Litoral, des de la seva creació, del
respecte màxim per la nostra llengua.
És per això que es proposa DESESTIMAR aquesta al·legació
A Cabrera de Mar, 25 de juliol de 2011
La tècnica,
Roser Loire Fernàndez”

6è.- La competència per a resoldre el present recurs correspon al Consell Plenari d’acord amb el
s’estableix a l’article 116 de la LRJAPPC.
És per això que es proposa l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- DESESTIMAR el recurs de reposició en tots els seus pediments en base al fonament que
integren la part dispositiva del present acord.
SEGON.- NOTIFICAR el present acord als interessats.”
9.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT D’AGRICULTURA,
RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL I EL CONSORCI DEL PARC DE LA
SERRALADA LITORAL PER A L’APORTACIÓ ECONÒMICA DEL PRIMER A L’EXERICICI 2011.
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci, que intervé
per exposar extensament aquest punt de l’ordre del dia.
A continuació i per part del Sr. Secretari es dóna lectura a la proposta d’acord. Seguidament, se
sotmet a votació el present punt de l’ordre del dia, essent que per unanimitat dels assistents s’aprova
el següent acord:
“El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural és membre del Consorci
des de l’any 2006.
Segons estableix als seus estatus el Consorci per a la realització dels seus objectius disposarà de les
aportacions dels ens consorciats.
En la sessió del Consell Plenari de 17 de novembre de 2010 es va aprovar el programa d’actuacions i
el pressupost per l’exercici 2011 per un import de 845.676.41€ dels quals 96.891.65€ corresponen a
l’aportació del DARPAMN
L’article 94.5 del Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei de finances públiques, modificat per la Lei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals i
financeres i administratives, estableix que les transferències, les subvencions directes i les
subvencions establertes amb caràcter nominatiu ala Llei de pressupostos de la Generalitat que es
facin a favors de consorcis, fundacions, i altres persones jurídiques per import superior a cinquanta
mil euros, s’han de formalitzar mitjançant convenis.
D’acord amb el que disposa l’article 10.5 dels estatus vigents en relació a la competència del Consell
Plenari en l’aprovació del pressupost, es proposa l’adopció dels següents ACORDS
PRIMER.- Aprovar el conveni entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i
Medi Natural i el Consorci del Parc de la Serralada Litoral per a l’aportació econòmica per un import
de 96.891.65 € corresponent a l’exercici 2011
SEGON.- Autoritzar al president del Consorci per a que, en nom d’aquest, procedeixi a la signatura
del citat conveni.
TERCER.- Notificar el contingut del present acord al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural”.
10.- RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DE LACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE ENDESA
DISTRIBUCIÓN ELÈCTRICA I EL CONSORCI DEL PARC DE LA SERRALADA LITORAL PER A LA
INSTAL·LACIÓ D’UN REPETIDOR DE RÀDIOTRANSMISIÓ A LA SUBESTACIÓ ELÈCTRICA DE
PREMIÀ DE DALT
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci, que intervé
per exposar extensament aquest punt de l’ordre del dia.

A continuació i per part del Sr. Secretari es dóna lectura a la proposta d’acord. Seguidament, se
sotmet a votació el present punt de l’ordre del dia, essent que per unanimitat dels assistents s’aprova
el següent acord:
“El Consorci del Parc Serralada Litoral té, entre els seus objectius, la prevenció dels incendis
forestals, per la qual cosa organitza cada estiu un Dispositiu de Prevenció d’Incendis que utilitza la
radiotransmissió com a mitjà de comunicació.
En el decurs de la Campanya de prevenció d’incendis d’enguany es van detectar deficiències en la
cobertura de ràdio provocades pel tall de subministrament elèctric al repetidor que el Consorci té
ubicat a Sant Mateu.
Davant la impossibilitat de corregir aquesta situació es va sol·licitar a l’empresa Endesa l’autorització
per instal·lar un repetidor a la subestació elèctrica de Premià de Dalt que aquesta empresa gestiona
L’autorització va formalitzar-se mitjançant la signatura d’un Acord de col·laboració que, atenent a la
urgència de la situació, va signar la gerent del Consorci.
És per això que es proposa al Consell Plenari l’adopció del següent acord:
PRIMER.- RATIFICAR la signatura del conveni de 4 de juliol de 2011 signat per la gerent, de
col·laboració entre l’empesa Endesa Distribución Eléctrica i el Consorci del Parc de la
Serralada Litoral per a la instal·lació d’un repetidor de radiotransmissor a la subestació
elèctrica de Premià de Dalt
SEGON.- ASSUMIR-NE el contingut”.
11.- INFORMACIÓ SOBRE ELS PROJECTES TÈCNICS A DESENVOLUPAR L’ANY 2012 A
L’EMPARA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ SUBSCRIT AMB EL CONSELL COMARCAL DEL
MARESME.
El Sr. President cedeix la paraula al Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci, que intervé per
exposar extensament aquest punt de l’ordre del dia, fent incís en el següent:
1. Pla de manteniment de la xarxa viària bàsica
2. Projecte arranjament camins
(Font Picant de Cabrera de Mar,
camí de la Serra de Teià i camí de Can Boquet)
3. Direcció obra arranjament Font de la Mansa
4. Direcció obra Font de l’Eucaliptus
5. Col·laboració Pla de Conservació del Parc (III)
6. Projecte construcció àrees aparcament
7. Projecte construcció àrees mirador
8. Redacció projecte accés Cova de les Encantades
9. Redacció del Pla de senyalització del Parc
10. Redacció del pla de desenvolupament
socioeconòmic del parc
11. Redacció del Pla de camins i senders

3.000 €

TOTAL conveni: 28.500 €

28.500€

3.000 €
1.000€
1.000€
1.000€
2.500€
3.000€
1.000€
4.000€
4.000€
5.000€

12.- INFORMACIÓ SOBRE EL PROCÉS D’AMPLIACIÓ DE L’EIN LA CONRERIA-SANT MATEUCÉLLECS.
El Sr. President cedeix la paraula al Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci, que intervé per
exposar extensament aquest punt de l’ordre del dia, fent incís en el següent:
Treball comissió tècnica: proposta límit EIN

• Proposta Comissió tècnica projecte ampliació EIN:
•Proposta ampliació EIN Ajuntaments
•Pla metropolità de Barcelona
•Mapa hàbitats d’interès CORINE (Generalitat de Catalunya)
•Aprovació memòria ampliació EIN Consorci: CP 4 maig 2011
•Reunions nous ajuntaments presentació proposta: set-nov 2011
•Proposta aprovació memòria ampliació EIN Consorci: CP 16 nov 2011
•Tramitació ampliació EIN Gencat:
•aprovació provisional
•període informació pública
•aprovació definitiva
Per concloure aquest punt informatiu intervé el Sr. President per Manifestar que tot apunta a que
properament el municipi d’Òrrius entri a formar part del Consorci.
13.- INFORMACIÓ SOBRE LA CESSIÓ PER PART DE L’AJUNTAMENT D’ALELLA DE LA MASIA
DE CAN MAGAROLA COM A SEU DEL CONSORCI.
El Sr. President cedeix la paraula al Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci, que intervé per
exposar extensament aquest punt de l’ordre del dia, fent incís en el següent: el canvi a la nova seu
requereix d’una inversió important i per aquest motiu s’està treballant per a acordar finançament
extern de Diputació de Barcelona per a l’obra. Intervé el sr. Andreu Francisco, alcalde d’Alella,
informant de que s’ha realitzat ja una inversió estructural, de serveis i accessibilitat a l’equipament i en
el moment actual no disposa d’un ús definit, de manera que es reitera l’oferiment com a nova seu del
Consorci. L’acord de cessió el regularà un conveni entre l’ajuntament d’Alella i el Consorci.
Objecte: cessió masia Can Magarola ajuntament d’Alella al Consorci del Parc
de la Serralada Litoral
• Ús: seu del Consorci.
•Cost:
•L’Ajuntament d’Alella cedeix gratuïtament l’equipament.
•Consorci realitza inversió inicial obres condicionament interiors

14.- INFORMACIONS DE GERÈNCIA
El Sr. President cedeix la paraula al Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci, que intervé per
exposar extensament aquest punt de l’ordre del dia, fent incís en el següent:
1. Estat d’execució del pressupost 2011. Ingressos i despeses.
2. Estat d’execució dels indicadors del programa 2011
3. Informació sobre el programa d’activitats del punt d’informació de Can Lleonart.
4. Sessió presentació projectes 2011:
• Projecte de valorització del patrimoni arqueològic
• Catàleg i restauració de fonts i basses (Maresme)
• Pla Director d’itineraris
• Pla de conservació
8. Presentació del projecte Associació de Propietaris Forestals
9. Proposta dinamització Assemblea d’Entitats.
Pla de participació ordenances ús públic.
10. II trobada d’estudiosos: 17 i 18 novembre, Vilassar de Dalt
15.- INFORMACIONS DE PRESIDÈNCIA
El Sr. President intervé per exposar extensament aquest punt de l’ordre del dia, fent incís en el
següent:
•Presentació mandat 2011-2014

PROPOSTA LÍNIES ESTRATÈGIQUES MANDAT 2011-2014 Parc Serralada Litoral
Programa: 1. Conservació
Finalització i desplegament del Pla de conservació del Parc
Interlocutors
Consorci del Parc de la Serralada Litoral: Diputació de Barcelona, Ajuntaments del parc,
Universitats i Centres de Recerca, entitats conservació
Descripció
• El Consorci del Parc de la Serralada Litoral va iniciar la fase I de recerca d'informació
de base per al Pla de Conservació en el marc del Pla de Seguiment de Paràmetres
Ecològics l'any 2004.
• La fase 2 de recopilació d'estudis de conservació i integració de la informació s'ha
iniciat l'any 2010 i la fase 3 de diagnosi de l'estat de conservació s'està desenvolupant
al llarg de 2011-2012. La fase 4 de redacció del Pla de Conservació (pla d'actuacions,
pla de seguiment i pla d'avaluació) és prevista a partir de 2012.
• El repte per al proper mandat és disposar del document-memòria del pla de
Conservació del Parc i desenvolupar paral.lelament les actuacions de conservació
definides al pla. Els estudis i treballs de base realitzats pel parc, el treball en el Pla de
Conservació de Montseny i la relació d'elements prioritaris elaborada per l'OTPAT són
elements clau en la redacció i execució en el proper mandat del Pla de Conservació.
• El procés de redacció del Pla de Conservació implica la participació de Diputació de
Barcelona, Ajuntaments del parc, Universitats i Centres de Recerca i entitats
conservació
Programa: 2. Foment del desenvolupament i de la participació
Formulació de les estratègies de contribució al desenvolupament (pla de
desenvolupament).
Interlocutors
Consorci del Parc de la Serralada Litoral: Diputació de Barcelona, Ajuntaments del parc,
Consells Comarcals del Vallès Oriental i del Maresme, Consorcis de promoció turística, entitats
de desenvolupament del territori
Descripció
•
•

•

La Diputació de Barcelona va iniciar el Programa Parc a Taula com a eix de foment i
desenvolupament de l’activitat econòmica a parcs de la XPN. El Programa Parc a Taula
va començar a desenvolupar-se al Parc de la Serralada Litoral l’any 2007.
El Consorci del Parc de la Serralada Litoral ha iniciat treballs amb el Consell Comarcal
del Maresme per a la definició d’un Pla de desenvolupament del parc que inclogui la
descripció de l’estat actual de l’activitat econòmica al parc, la diagnosi i la proposta
d’actuacions per al desenvolupament.
El Consorci del Parc de la Serralada Litoral ha plantejat el suport de Diputació de
Barcelona en la redacció dels plans de desenvolupament dels parcs de la XPN.

Programa: 2. Foment del desenvolupament i de la participació
Creació de l’Associació de Propietaris Forestals del parc
Interlocutors
Consorci del Parc de la Serralada Litoral: Diputació de Barcelona, Ajuntaments del parc,
ADF, Associacions de propietaris forestals municipals, centre de la Propietat Forestal
Descripció
•

La Diputació de Barcelona va redactar el Pla de gestió forestal del parc, pla base per a

•

•

la gestió forestal del Consorci l’any 2005.
El Consorci del Parc de la Serralada Litoral va iniciar contactes amb l’OTPMIF per a la
creació de l’Associació de Propietaris Forestals del parc i va iniciar la presentació del
projecte als Ajuntaments del Consorci i a les associacions de propietaris forestals
municipals existents l’any 2010.
L’objectiu per al mandat 2011-2014 és crear l’Associació de propietaris forestals del
Parc mitjançant convenis amb els ajuntaments, redactar el pla marc de gestió forestal
en base al pla existent, facilitar el contacte de l’Associació amb les administracions
implicades en la gestió forestal (CPF) i dinamitzar l’atorgament de subvencions per a
treballs forestals

Programa: 3. Ús social
Aprovació de les Ordenances d’Ús Públic. Desenvolupament del Pla de participació
Interlocutors
Consorci del Parc de la Serralada litoral: Diputació de Barcelona, Ajuntaments del parc,
Assamblea d’Entitats del parc
Descripció
•

El Pla d’Ús públic del parc integra una proposta d’ordenances d’ús públic. Aquestes
ordenances es poden utilitzar com a criteri interpretatiu de l’enfocament de l’ús públic al
parc, però per tal que tinguin efectivitat reguladora, cal associar-hi un règim
sancionador i la seva aprovació per tots els ajuntaments
• El Consorci del Parc de la Serralada Litoral va iniciar l’any 2009 un treball amb
l’Assamblea d’Entitats del parc per a l’acord i adaptació de les ordenances d’ús públic
del Pla d’ús Públic, segons l’encomana dels ajuntaments del parc.
• El Consorci del Parc de la Serralada Litoral preveu l’inici d’un pla de participació per a
finalitzar el procés d’acord de les ordenances amb l’Assamblea d’Entitats del parc.
• La Diputació ha previst la realització d’un estudi jurídic, per definir el full de ruta per
dotar d’ordenances als parcs dotar-les d’un règim sancionador i definir els tràmits
necessaris per fer vigents les ordenances.
Desenvolupament del pla director d'itineraris i impuls del Programa d’educació
ambiental
Interlocutors
Consorci del Parc de la Serralada Litoral: Diputació de Barcelona, Ajuntaments del parc,
Assamblea d’Entitats del parc.
Descripció
•

El Pla d’Ús públic del parc integra una proposta de Pla Director d’itineraris del parc. El
Consorci ha iniciat la redacció del Pla director d’itineraris del parc l’any 2010, en
coordinació amb els ajuntaments del parc i l’assamblea d’entitats del parc. Es preveu la
finalització i presentació del projecte l’any 2011.
• El Consorci inicia l’any 2011 la definció del Programa d’educació ambiental, involucrant
ajuntaments, entitats i equipaments concessionats del parc. L’objectiu per al mandat
2011-2014 és finalitzar el document del Programa d’educació ambiental i iniciar les
actuacions derivades del programa.
Programa: 4. Activitats generals
Aprovació inicial del la proposta d’ampliació de l’EIN La Conreria-Sant Mateu-Céllecs,
redacció i aprovació del decret ampliació de l’EIN
Interlocutors
Consorci del Parc de la Serralada litoral: Diputació de Barcelona, Ajuntaments del parc,
Departament d’Agricultura, Departament de Territori, Assamblea d’entitats del parc

•
•

•

•

•

•

•

•

L’espai del PEIN de La Conreria-Sant Mateu-Céllecs aprovat el 1992 corresponent a la
superfície total inicial de 4.396 hectàrees, pertanyents a 14 municipis de les comarques
del Maresme, el Vallès Oriental i el Barcelonès.
Posteriorment, el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge de La
Conreria-Sant Mateu-Céllecs (Resolució MAH/1686/2004; DOGC 4154 del
15/06/2004), va delimitar i ajustar l’àmbit de l’espai PEIN fins a les 4.710,5 hectàrees
actuals, i va establir els instruments d’ordenació i gestió d’aquest espai. L’òrgan gestor
de l’espai és el Consorci del Parc Serralada Litoral (amb l’excepció del terme municipal
de Badalona i Tiana).
Dins del mandat 2007-2011, el Consorci va establir com a objectiu la posada en marxa
formalment del procés d’ampliació de l’espai. Al llarg del 2008 tots els municipis
inclosos en el projecte d’ampliació van aprovar propostes relatives als seus respectius
àmbits, confegint una proposta comuna d’àmbit, i el Consorci va fer arribar al
Departament de Medi Ambient i Habitatge la voluntat d’ampliar l’espai protegit.
Com a resultat de les converses mantingudes, a principis del 2010 es va establir una
comissió de treball formada pel Departament de Medi Ambient i Habitatge, el Consorci
del Parc de la Serralada Litoral i la Diputació de Barcelona per tal de dur a terme les
tasques tècniques per tal de formalitzar una proposta d’ampliació.
A tal efecte es va consultar tota la documentació continguda en el Pla especial, que ja
indicava la presència, a la perifèria de l’espai protegit, de nombrosos elements del
patrimoni natural de gran interès, que mereixien una protecció especial; es va
incorporar la informació inclosa en el Sistema d’Informació Territorial de la Xarxa
d’Espais Lliures (SITXELL), i en l’Estratègia de Conservació de la Xarxa de Parcs
Naturals de la Diputació de Barcelona; i es va recopilar les propostes de base dels
municipis així com tota la informació disponible al Consorci a partir dels treballs de
camp previs a l’ampliació que s’havien dut a terme durant els anys anteriors.
A partir de tota aquesta informació, la comissió de treball va elaborar una proposta
d’àmbit d’ampliació que al llarg del 2010 va ser presentada al Consell Plenari del
Consorci i a tots i cadascun dels municipis integrats en el seu àmbit i en el procés
d’ampliació (que incorporava també Martorelles, Montornès del Vallès i Òrrius).
La proposta d’àmbit d’ampliació de la comissió de treball va ser validada al Consell
Plenari del Consorci de 17 de novembre de 2010. Els retorns obtinguts en les rondes
de reunions amb els ajuntaments s’han tingut en compte en l’elaboració de la darrera
proposta d’ampliació, que ha estat presentada al Plenari del Consorci del dia 4 de maig
de 2011.
La proposta va ser presentada per a la seva tramitació al Departament de Medi
Ambient al llarg de maig de 2011. El repte per al mandat 2011-2014 i l’aprovació
definitiva del document d’ampliació de La Conreria-Sant Mateu-Céllecs.

•Nomenament de Conseller delegat i de Gerent
•Valoració de la IVª edició del concurs fotogràfic del parc.
16.- DESPATX D’OFICI.
En compliment d’allò que disposa l’article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, la
Presidència dóna compte de les resolucions adoptades des de la darrera sessió ordinària del Consell
Plenari del Consorci que, de manera extractada, es relacionen a continuació:
Decrets del President
D007/11, de 6 de setembre

D008/11, de 3 d’octubre

Resolució de la reclamació prèvia a la via jurisdiccional social
en matèria de reconeixement de dret i quantitat presentada
per dos treballadors
Correcció de transcripció dels ajustaments al Resultat
Pressupostari de la Liquidació del Pressupost 2010

D009/11, de 6 d’octubre

D010/11, de 6 d’octubre
D011/11, d’11 d’octubre
D012/11, de 15 de novembre
D013/11, de 16 de novembre

Sol·licitud d’assessoria jurídica a la Diputació de Barcelona
davant del procediment de Reconeixement de Dret 659/2011
presentat per dos treballadors mitjançant el Jutjat Social 1 de
Mataró
Designació del Sr. Joan Adell com a Tresorer del Consorci
Designació del jurat del IV Concurs Fotogràfic
Assignació de les funcions de gerent al lloc de treball de
Tècnic de Gestió del Medi Natural
Designació de Jordi Bellapart com a Conseller Delegat del
Consorci

Decrets del Conseller Delegat
D007/11, de 9 de maig
D008/11. de 9 de maig
D009/11, de 16 de maig
D010/11, de 16 de maig
D011/11, de 10 de juny
D012/11, de 25 de juliol
D013/11, de 27 de juliol
D014/11, de 3 d’octubre
D015/11, de 3 d’octubre

Instrucció de l’expedient 3PS/10-Mod01 per la incorporació de
Romanents de crèdits de 2010
Aprovació de l’exp 3PS/11-Mod01 d’incorporació de
Romanents de crèdits de 2010
Participació del personal en les eleccions de 22 de maig
Crida a l’activitat de 5 treballadors per la campanya de
prevenció d’incendis 2011
Aprovació d’una bestreta de 200€ a X.Margaix
Instrucció de l’expedient 3PS/11-Mod02 per la incorporació de
Romanents de crèdits de 2010
Aprovació de l’exp 3PS/11-Mod02 d’incorporació de
Romanents de crèdits de 2010
Contracte de serveis a Xavier Tarruella Ayza per la redacció
del Pla de Conservació del parc
Contracte de serveis a Lavola 1981 SA per la redacció del Pla
director d’itineraris del parc

17.- SUGGERIMENTS I QÜESTIONS SOBREVINGUDES
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci, que intervé
per exposar L’EXISTÈNCIA D’UN PUNT SOBREVINGUT: SEPARACIÓ DEL CONSORCI DEL PARC
DE LA SERRALADA LITORAL DE LA FEDERACIÓ EUROPEA D’ESPAIS NATURALS I RURALS
METROPOLITANS I PERIRUBANS (FEDENATUR).
A continuació i per part del Sr. Secretari es dóna lectura a la proposta d’acord. Seguidament, se
sotmet a votació la urgència d’aquest punt i la seva incorporació a l’ordre del dia dels temes a tractar
en el present Consell Plenari, essent que per unanimitat dels assistent s’acorda favorablement la
urgència del present punt i la seva incorporació a l’ordre del dia dels temes a tractar en el present
Consell Plenari. A continuació, per unanimitat dels assistents s’aprova el següent acord:
“L’any 1996 EL Consorci del Parc de la Serralada Litoral va integrar-se com a membre a la Federació
Europea d’Espais Naturals i Rurals Metropolitans i Periurbans (Fedenatur)
Posteriorment la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, en que es troba integrat el
Consorci del Parc de la Serralada Litoral, també va adherir-se a aquesta mateixa Federació.
Atent a aquesta circumstància es considera pertinent sol·licitar la baixa del Consorci del Parc de la
Serralada Litoral com a membre de Fedenatur entenent que el Consorci està suficientment
representat mitjançant la Xarxa d’Espais Naturals
Atès que l’article 123.f de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
preveu que és competència del Consell Plenari l’adopció d’acords relatius a la participació en
organitzacions supramunicipals

Es proposa l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR la baixa del Consorci del Parc de la Serralada Litoral de la Federació
Europea d’Espais Naturals i Rurals Metropolitans i Periurbans (Fedenatur) amb efectes
1 de gener de 2012.
SEGON.- FACULTAR al president per a la signatura de quants document siguin necessaris per
a fer efectiu aquest acord
TERCER.- NOTIFICAR el present acord a la presidència de FEDENATUR”.
I no havent res més a tractar, el Sr. President declara acabada la sessió a les 14:30hores, de la qual
s’estén la present acta que com a Secretari certifico.
Vist i Plau

El President
Rafael Ros Penedo

El Secretari
Santiago Pérez i Olmedo

