2CP03/13
Acta de la sessió ordinària del Consell Plenari del Consorci del Parc de la Serralada Litoral
celebrada el 25 de setembre de 2013

A Cabrera de Mar, comarca del Maresme, a les tretze hores i deu minuts del dia 25 de
setembre de 2013, es reuneixen en sessió ORDINÀRIA del CONSELL PLENARI a la Sala
d’Actes de la Seu del Consorci, sota la Presidència del Sr. Rafael Ros i Penedo, els
representants designats pels Ens consorciats següents:
Sr. Marc Almendro Campillo, representant de l’Ajuntament d’Alella.
Sr. Rafael Ros Penedo, representant de l’Ajuntament de La Roca del Vallès.
Sra. Teresa Casellas Abella, representant suplent de l’Ajuntament de Teià.
Sr. David Ricart Miró, representant de l’Ajuntament de Vallromanes.
Sr. Joan Adell i Pla, representant de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt.
Sr. Eudald Calvo i Català, representant del Consell Comarcal del Maresme
Sr. Andreu Carreras Puigdelliura, representant de la Diputació de Barcelona.
Sr. Marià Morera Goberna, representant de la Generalitat de Catalunya.
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 de Territori i
Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona.
Ha anunciat la seva incorporació durant el decurs de la reunió:
Sra. Maria Rosa Viñallonga Antich, representant de l’Ajuntament de Montornès del Vallès.
Han excusat la seva assistència:
Sr. Pere Móra Juvinyà, representant de l’Ajuntament d’Argentona.
Sr. Ramon Majà Esteve, representant de l’Ajuntament de Vilanova del Vallès
Sr. Joaquim Brustenga Etxauri, representant del Consell Comarcal del Vallès Oriental.
No han assistit:
Sra. Nuria Pera Maltes, representant de l’Ajuntament de Cabrera de Mar.
Sra. Marina Infiesta Sander, representant de l’Ajuntament de Cabrils.
Sr. Juan Francisco Garcia Cava, representant de l’Ajuntament de Martorelles
Sr. Antoni López Guillén, representant de l’Ajuntament de Premià de Dalt
Sra. Olivia Mones Estévez, representant de L’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles.
Sr. Héctor González Guijarro, representant de l’Ajuntament de Tiana
Hi ha quòrum de constitució en primera convocatòria segons l’establert a l’article 22.2 dels
Estatuts vigents del Consorci i a l’article 98. c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text refós del a Llei Municipal i de Règim local de Catalunya.
Essent les 13.10 hores, en primera convocatòria s’obre l’acte donant-se compte per part del Sr.
Secretari, Sr. Santiago Pérez Olmedo, dels punts que consten a la convocatòria i que ja són del
coneixement dels assistents.
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 2CP02/13 DE 19 DE
JUNY DE 2013
Havent estat distribuït l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del Consell Plenari del
Consorci Parc Serralada Litoral 2CP02/13 de 19 de juny de 2013, juntament amb la tramesa de
la convocatòria de la present sessió, seguidament se sotmet a votació.

A continuació, per unanimitat dels assistents, s’aprova l’acta de la sessió ordinària del Consell
Plenari del Consorci Parc Serralada Litoral 2CP02/13 de 19 de juny de 2013.
2.- PRESA DE POSSESSIÓ DE NOUS REPRESENTANTS, SI S’ESCAU.
No estan presents a la sessió plenària cap dels nous representants que han estat nomenats
per alguna de les entitats consorciades i que resten pendents de prendre possessió del càrrec.
3.- APROVACIÓ DEFINITIVA, SI S’ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST
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:
“Vist l’expedient del Compte General del Pressupost de l’exercici 2012
Vist l’informe de la Comissió Especial de Comptes de data 19 de juny de 2013 i atès que el
compte esmentat ha estat exposat al públic mitjançant la publicació d’un edicte en el tauler
d’anuncis del Consorci i en el Butlletí Oficial de la Província de 27 de juny de 2013, sense que
s’hagin presentat reclamacions durant el període d’exposició que va finir el 24/07/13
Vist l’article 212 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
de les Hisendes Locals; vist l’article 9.1 de la Llei 6/1984, de 5 de març, de la Sindicatura de
Comptes de Catalunya, es proposa al Consell Plenari l’adopció del següent acord:
Primer.- APROVAR el Compte General del Consorci del Parc de la Serralada Litoral del
Pressupost corresponent a l’exercici de 2012, el qual s’adjunta com a annex al present acord
formant-ne part del mateix a tots els efectes legals
Segon.- TRAMETRE a la Sindicatura de Comptes de Catalunya un exemplar de l’esmentat
Compte, juntament amb una còpia de l’expedient administratiu.”
4.- INFORMAR DE LA GESTIÓ DELS CONVENIS REGULADORS DE L’APORTACIÓ
ACONÒMICA 2013 AMB ELS ENS CONSORCIATS.
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci que
exposa extensament aquest punt de l’ordre del dia, fent incís en els següents extrems:
•

•

Signatura conveni: completada per tots els ajuntaments, acord Martorelles
Aportacions econòmiques: quota extraordinària efectiva 80% i quota ordinària
efectiva 70%: 2n pagament data màxima 31 octubre 2013.

5.- INFORMAR SOBRE LES LÍNIES DE TREBALL DEL PROGRAMA I PRESSUPOST 2014.
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci que
exposa extensament aquest punt de l’ordre del dia, fent incís en els següents extrems:
•
•
•
•

Aportació Diputació de Barcelona: consolidació quota 2013 + 10%.
Suport RRHH i tècnic en campanya de prevenció d’incendis + guarda
Aportació Generalitat de Catalunya: negociació aportació base 2012
Aportació Ajuntaments: consolidació quota 2013: -50%. Quota extraordinària: 0
Aportació Consells Comarcals: consolidació quota 2013

6.- INFORMAR SOBRE LA REVISIÓ DEL PLA ESPECIAL.

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.
Essent les 13:22 hores s’incorporen a la present sessió de Consell Plenari del Consorci del
Consorci del Parc de la Serralada Litoral, convidats per la presidència, amb veu i sense vot, el
Sr. Ramon Minoves Pujols, Coordinador en matèria d’Espais Naturals i Medi Ambient de la
Diputació de Barcelona, i el Sr. Jordi Padrós Selma, coordinador en l’àmbit d’Espais Naturals
de la Diputació de Barcelona.
7.- INFORMAR DE LA CAMPANYA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS 2013.
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci, que
intervé per exposar extensament aquest punt de l’ordre del dia, fent incís en els següents
extrems:
Informació Campanya Prevenció Incendis 2013
• Dispositiu: coordinació PVI + 2 guardes de campanya + 8 guaites.
Enginyer de zona i coordinador.
Conveni ADF protocol Alfa.
• Horari: 11.30h-19.30h
• Període: 15 de juny a 12 de setembre 2013. Servei permanent d’activació protocol risc
alfa.
• Control central: Parc Bombers de Mataró
Descripció incidències:
•
9 incendis tipus Forestal (1,676 ha matoll i arbrat)
• 2 incendis tipus Agrícola (0,42 ha de conreu)
• D’aquests, 4 incendis on la causa és desconeguda (inici a carretera)
• Altres causes: per línia elèctrica (Mas Coll, Alella), per llamp (Can Fàbregas,Tiana) i per
burilla mal apagada (Montornès del Vallès)
• Nivells Pla Alfa: 5 dies (nivell 2) i 24 dies (nivell 1)
Avaluació incidències:
• Condicions meteorològiques favorables
• Incidències de foc reduïdes
• Valoració positiva de l’aplicació del protocol Alfa nivell 2 i 3
Essent les 13:30 hores s’incorpora a la present sessió de Consell Plenari del Consorci del
Consorci del Parc de la Serralada Litoral la Sra. Maria Rosa Viñallonga Antich, representant de
l’Ajuntament de Montornès del Vallès.
8.- INFORMAR SOBRE LA GESTIÓ DEL PROJECTE D’ADEQUACIÓ DE LA NOVA SEU DE
CAN MAGAROLA. PROJECTE CALDERA DE BIOMASSA I INSTAL·LACIÓ DE
RADIADORS.
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci, que
intervé per exposar extensament aquest punt de l’ordre del dia, fent incís en els següents
extrems:
•
•
•
•
•

Signatura conveni Consorci-Ajuntament d’Alella per a l’ús de Can Magarola 23
setembre 2013
Conveni Objecte: cessió masia Can Magarola ajuntament d’Alella al Consorci del Parc
de la Serralada Litoral
Ús: seu del Consorci
Termini: 20 anys + pròrrogues segons acord
Cost: cessió gratuïta de l’equipament.

9.- INFORMAR SOBRE EL PROJECTE ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS FORESTALS DEL
PARC DE LA SERRALADA LITORAL

El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci, que
intervé per exposar extensament aquest punt de l’ordre del dia, fent incís en els següents
extrems:
Òrgans i eines clau de col·laboració:
• Conveni Marc de col•laboració: Ajuntaments, Associació de propietaris (entitat sense
ànim de lucre) i Diputació de Barcelona.
• Comissió de treball: constituïda pels representants dels signants del conveni Æ recolza
redacció i execució Pla Marc.
• Pla Marc de recuperació i valorització de finques forestals
• Diputació de Barcelona:
-Destina enginyer forestal per recolzar redacció i execució Pla Marc.
-Financiat, mitjançant programes anuals, execució del Pla Marc.
-Actuacions Pla Marc s’executen prèvia signatura contracte privat entre
associació de propietaris i propietari forestal associat que lliurement vulgui participar
10.- INFORMAR SOBRE EL PROJECTE CONVENI LA CAIXA 2013-2014
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci, que
intervé per exposar extensament aquest punt de l’ordre del dia, fent incís en els següents
extrems:
•
•
•

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

11.- INFORMAR SOBRE L’ATORGAMENT DE LA SUBVENCIÓ XARXA NATURA 2000:
ACTUACIÓ DE RECUPERACIÓ D’ESPAIS OBERTS I PASTURATGE A TEIÀ.
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci, que
intervé per exposar extensament aquest punt de l’ordre del dia, fent incís en els següents
extrems:
•
•
•

Objectiu: potenciació de la pastura extensiva en zones forestals com a eina de gestió
dels ecosistemes agroforestals”.
Inversió: 21.749 euros. Subvenció Gencat 16.177,30 euros.
Actuacions:
• En conreus i pastures:
1. Llaurar i sembrar conreus i pastures existents i parcialment abandonats.
2. Estassades selectives o totals manuals i mecanitzades.

3. Instal•lar tancats i abeuradors per al ramat.
• En zones boscoses:
4. Realitzar treballs forestals: creació de zones desvesades, aclarides, selecció de
rebrots, estassades selectives de matoll i eliminació de restes vegetals
12.- RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DEL DECRET 13/2013, DE 19 DE JULIOL, D’APROVACIÓ
DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, L’ADF
BURRIAC I EL CONSORCI DEL PARC SERRALADA LITORAL PER L’ACTIVACIÓ D’UN
PROGRAMA D’ACTUACIONS ESPECIALS DEL PLA D’INFORMACIÓ I VIGILÀNCIA
CONTRA ELS INCENDIS FORESTALS 2013.
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci, que
intervé per exposar extensament aquest punt de l’ordre del dia.
A continuació i per part del Sr. Secretari es dóna lectura a la proposta d’acord. Seguidament,
se sotmet a votació el present punt de l’ordre del dia, essent que per unanimitat dels assistents
s’aprova el següent acord:
“Mitjançant el Decret del president 013/2013, de 19 de juliol, es va dictar la resolució
d’aprovació del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, l’ADF Burriac i el
Consorci per a l’activació d’un programa d’actuacions especials del Pla d’Informació contra rls
incendis forestals 2013 als parcs naturals , el qual s’annexa a la present proposta d’acord.
Aquest conveni es va aprovar mitjançant resolució del President del Consorci atesa la
necessitat de fer-ho durant el període d’estiu, no estant prevista cap sessió del Consell Plenari
fins el 25 de setembre.
En la citada resolució s’establia al punt Segon la ratificació per part del Consell Plenari de
l’acord d’aprovació del Conveni
És per això que es proposa al Consell Plenari l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- RATIFICAR el Decret de la presidència número 013/2013, de 19 de juliol
SEGON.- ASSUMIR-NE el contingut”.
13.- INFORMAR SOBRE LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS DEL CONSORCI:
a. Jubilació d’un guarda
b. Personal DVI (guaites): Expedients 2013
c. Personal DVI (guaites): Campanya 2014
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci, que
intervé per exposar extensament aquest punt de l’ordre del dia.
14.- INFORMACIONS DE GERÈNCIA
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci, que
intervé per exposar extensament aquest punt de l’ordre del dia, fent incís en el següent:
•
•

Proposta obres condicionament equipament Ajuntament Barcelona
Presentació projecte punt d’informació del parc a Ajuntament de Barcelona

15.- INFORMACIONS DE PRESIDÈNCIA.
El Sr. President intervé per exposar que com ja s’ha menció en el precedent punt 8 de l’ordre
del dia de la present sessió ordinària del Consell Plenari, en data 23 de setembre de 2013 es
va procedir a la signatura del Conveni amb l’Ajuntament d’Alella per a l’ús de part de les
instal·lacions de Can Magarola con a futura del pel Consorci del Parc Serralada Litoral.

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
D012/2013, de 30 de maig

D013/2013, de 19 de juliol

D014/2013, de 25 de juliol
D015/2013, de 26 de juliol
D016/2013, de 30 de juliol

Decret d’aprovació del conveni amb la Diputació de Barcelona per donar
cobertura a la necessitat d’incrementar la vigilància durant el període del
Pla de vigilància i prevenció d'incendis per a l'any 2013.
Decret d’aprovació del conveni amb la Diputació de Barcelona i l’ADF
Burriac per l’activació d’un Programa d’Actuacions Especials del Pla
d’Informació i Vigilància contra els incendis forestals 2013
Delegació de les facultats de la presidència en el vicesecretari segon
entre el 26 de juliol i el 5 d’agost de 2013
Remissió de l’expedient relacionat amb el Recurs 279/13 (José Espejo
Moreno) al Jutjat Cont. Adm. 12 de bcn
Incoació d’expedient disciplinari a Elies Vallbona Pérez per incompliment
en la prestació del servei

Decrets del Conseller delegat
D010/13, d’1 de juliol
D011/13, de 17 de juliol
D012/2013, de 26 de juliol
D013/2013, de 29 d’agost

Contracte de serveis a Graves i Excavacions Castellot, S.A. per
l’arranjament de la xarxa viària
Aprovació del reemborsament de les despeses de renovació del carnet
de conduir a G.Martín
Acceptació de la subvenció atorgada pel DAAM (Exp 57 6 2037 2013 01)
Invitació empreses i designació de Director de l’obra del projecte de
Pastura extensiva al PSL

18.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS
No n’hi ha.
19.- INFORMES, PRECS I PREGUNTES
El Sr. Sr. Andreu Carreras Puigdelliura, representant de la Diputació de Barcelona intervé per
formular el prec de poder sospesar si en les properes convocatòries es podrien avançar en una
hora l’inici de les sessions de Consell Plenari.
A continuació intervé el Sr. President per manifestar que es farà i es mirarà d’avançar una hora
o mitja, si be vol posar de manifest que va ser al principi d’aquest mandat corporatiu que alguns
els membres del Consell Plenari van manifestar que hi havia algun tipus de dificultat de
puntualitat en l’assistència pel cas de convocar-se abans de les 13:00 hores.
I no havent res més a tractar, el Sr. President declara acabada la sessió a les 14:42 hores, 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

