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Ordre del dia CONSELL PLENARI del Consorci
17 de març de 2010
1. Aprovació, si s’escau, de l’Acta de la sessió 2CP05/09, de 18 de novembre de 2009
2. Presa de possessió de nous representants, si s’escau
3. Nomenament, si s’escau, de la Sra. Emma Peiró, representant de l’Ajuntament de
Teià, com a Vicepresidenta 1ª
4. Aprovació inicial, si s’escau, del Pla Director d’Infraestructures de Prevenció
d’incendis (PDIPI) del Parc de la Serralada Litoral
5. Aprovació, si s’escau, de la creació d’una plaça de Tècnic Superior i la
corresponent modificació de la Plantilla de Personal
6. Aprovació, si s’escau, del Lloc de treball de Director/a del parc i de la seva
incorporació a la Relació de Llocs de Treball.
7. Aprovació, si s’escau, de les Bases del III Concurs fotogràfic del Parc
8. Ratificació, si s’escau, la signatura del conveni de col·laboració amb l’IES de la
Roca del Vallès per la construcció, col·locació i seguiment de caixes niu per
l’avifauna del parc.
9. Presentació del dispositiu per a la Campanya de Prevenció d’Incendis 2010.
10. Despatx d’ofici
11. Informacions de gerència
12. Informacions de presidència
13. Suggeriments i qüestions sobrevingudes
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4. Aprovació inicial, si s’escau, del Pla Director
d’Infraestructures de Prevenció d’incendis
(PDIPI) del Parc de la Serralada Litoral
Objectius:
1. Xarxa bàsica de camins que garanteixi l’accés sense
dificultats dels mitjans terrestres de lluita contra incendis
2. Disponibilitat mínima d’aigua que eviti un excessiu
desplaçament dels mitjans aeris i terrestres (distància
màxima de 5 km.).
3. Cobertura visual del territori que permeti detectar
amb la major rapidesa possible l’inici d’un incendi forestal.
4. Compartimentació adequada del territori mitjançant
una gestió activa i minimitzant risc grans incendis
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4. Aprovació inicial, si s’escau, del Pla Director
d’Infraestructures de Prevenció d’incendis (PDIPI) del Parc de
la Serralada Litoral
PLANIFICACIÓ
i EXECUCIÓ D’ACTUACIONS:











1. Instal·lació dos punts d’aigua per a helicòpters (esplanada pla de la
Font d’en Gurri, municipi de Vallromanes, i Turó de Can Nadal, municipi de
Vilanova del Vallès). 2010 i 2011
2. Adequació del punt de guaita del Castell de Sant Miquel (límit entre els
municipis de Montornès del Vallès i Vallromanes). 2012
3. Execució de 43,648 km de franja de baixa combustibilitat (29,953 km
de principals i 13,695 km de secundàries) , equivalents a 218,24 ha, de franja
de baixa combustibilitat (17,057 km executats). Anual per sectors
4. Manteniment periòdic de les franges mitjançant pasturatge
(pressupost del Consorci del Parc de la Serralada Litoral) (4,36 km de
manteniment de franges/any; garantint el manteniment de la totalitat de la
xarxa de franges en el cicle de 10 anys). Anual per sectors
5. Arranjament trams de la xarxa viària bàsica de prevenció d’incendis del
parc d’accés rodat principal (28,31 km, arranjament anual), secundari i
terciària (66,974 i 54,291 km respectivament, arranjament triennal). Anual /
Triennal
6. Estassada biennal marges dels camins principals (amplada de
l’estassada corresponent a 1,5 m) i cada tres anys a les secundàries i
terciàries. Biennal
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4. Aprovació inicial, si s’escau, del Pla Director
d’Infraestructures de Prevenció d’incendis (PDIPI) del
Parc de la Serralada Litoral
INVERSIÓ



Inversió anual del Consorci: 50.000-70.000 €/any
Inversió 2010-2020 del Consorci: TOTAL 616.140 €

COORDINACIÓ





Plans Municipals de Prevenció d'Incendis Forestals (Ajuntaments –
ADF- Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals de la
Diputació de Barcelona)
Plans Anuals de Millora d'Infrastructures Contra Incendis Forestals del
Parc de la Serralada Litoral (Consorci del Parc de la Serralada Litoral)
Cos de Bombers (Departament de Justícia i Interior de la Generalitat de
Catalunya), dispositiu Pla de Vigilància Parc de la Serralada Litoral
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Ordre del dia CONSELL PLENARI del Consorci
18 de novembre 2009
1. Aprovació, si s’escau, de l’Acta de la sessió 2CP05/09, de 18 de novembre de
2009
2. Presa de possessió de nous representants, si s’escau
3. Nomenament, si s’escau, de la Sra. Emma Peiró, representant de l’Ajuntament de
Teià, com a Vicepresidenta 1ª
4. Aprovació inicial, si s’escau, del Pla Director d’Infraestructures de Prevenció
d’incendis (PDIPI) del Parc de la Serralada Litoral
5. Aprovació, si s’escau, de la creació d’una plaça de Tècnic Superior i la
corresponent modificació de la Plantilla de Personal
6. Aprovació, si s’escau, del Lloc de treball de Director/a del parc i de la seva
incorporació a la Relació de Llocs de Treball.
7. Aprovació, si s’escau, de les Bases del III Concurs fotogràfic del Parc
8. Ratificació, si s’escau, la signatura del conveni de col·laboració amb l’IES de la
Roca del Vallès per la construcció, col·locació i seguiment de caixes niu per
l’avifauna del parc.
9. Presentació del dispositiu per a la Campanya de Prevenció d’Incendis 2010.
10. Despatx d’ofici
11. Informacions de gerència
12. Informacions de presidència
13. Suggeriments i qüestions sobrevingudes
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9. Presentació del dispositiu per a la
Campanya de Prevenció d’Incendis 2010
CAMPANYA DE VIGILÀNCIA I PREVENCIÓ D’INCENDIS
FORESTALS D’ESTIU 2010
 Dispositiu: 4 persones (equip d’intervenció immediata) i 8
guaites.
 Horari: 10.00-20.00 hores.
 Periode: 1 de juny a 13 de setembre 2010. Servei
permanent d’activació protocol risc alfa.
 Coordinador de Campanya: funcions Æ coordinació dels
recursos humans, materials i tècnics.
 Comunicacions: Servei de guardes (coordinador)
656 99 95 95
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Ordre del dia CONSELL PLENARI del Consorci
18 de novembre 2009
1. Aprovació, si s’escau, de l’Acta de la sessió 2CP05/09, de 18 de novembre de
2009
2. Presa de possessió de nous representants, si s’escau
3. Nomenament, si s’escau, de la Sra. Emma Peiró, representant de l’Ajuntament de
Teià, com a Vicepresidenta 1ª
4. Aprovació inicial, si s’escau, del Pla Director d’Infraestructures de Prevenció
d’incendis (PDIPI) del Parc de la Serralada Litoral
5. Aprovació, si s’escau, de la creació d’una plaça de Tècnic Superior i la
corresponent modificació de la Plantilla de Personal
6. Aprovació, si s’escau, del Lloc de treball de Director/a del parc i de la seva
incorporació a la Relació de Llocs de Treball.
7. Aprovació, si s’escau, de les Bases del III Concurs fotogràfic del Parc
8. Ratificació, si s’escau, la signatura del conveni de col·laboració amb l’IES de la
Roca del Vallès per la construcció, col·locació i seguiment de caixes niu per
l’avifauna del parc.
9. Presentació del dispositiu per a la Campanya de Prevenció d’Incendis 2010.
10. Despatx d’ofici
11. Informacions de gerència
12. Informacions de presidència
13. Suggeriments i qüestions sobrevingudes
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11. Informacions de gerència










1. Procés de revisió i aprovació del Pla d’Ús Públic
(ordenances d’ús públic). Exposició aportacions
Assemblea d’Entitats.
2. Programa Parc a Taula
3. Programa Viu el Parc
4. Projecte valorització patrimoni arqueològic
5. Projecte catàleg i restauració de fonts i basses del Parc
6. Pla de conservació del Parc: fase 2, recopilació i
integració de la informació
7. Presentació conjunt de projectes de Conservació del
Parc 2010
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11. Informacions de gerència
2. Programa Parc a Taula.
Pressupost: 3.740 €











Projectes en funcionament:
1. Presentació nova guia única: maig 2010
2. Ampliació nombre de participants: 20 participants 2010
3. Cursos Parc a taula (CAT Teià): tast de vins i cuina romana
4. Creació punts de venda de producte local/agrobotiga: CAT
Teià, punt d’informació de Can Boquet
5. Creació itineraris Parc a Taula: itinerari guiat
6. Participació a fires producte local: espai participants
(restauradors i productors) a la fira de l´assenció de Granollers
(13-16 de maig). Invitació a participació fira gastronòmica
Fundació Symbola, Itàlia.
7. Trobades de treball de productors: organització trobada
productors D.O Alella (Litoral)- D.O Penedès (Garraf)
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11. Informacions de gerència


3. Programa Viu el Parc



1. Programa escolar
-Participació: 551 alumnes
-Sessió a l’Aula (Acer, Montcada)
-Dates: 13 i 14 de maig
2. Matinal Viu el Parc:
-Data: 23 de maig de 2010 (Dia Europeu dels Parcs)
-Lloc: Sant Mateu
-Activitats: circuit d’aventura, passejada a cavall, Jocs reciclats
(Guixot de 8), taller de Natura (Acer), espectacle de circ
3. Poesia al Parc:
-Data: 29 de maig de 2010
-Lloc: Sant Mateu















-Comunicació/difusió: em format paper, 12.000 tríptics. Format web:
notícia.
-Reunió trobada regidors programa Viu el Parc i Parc a Taula: data:16
de Febrer de 2010
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11. Informacions de gerència


4. Projecte valorització patrimoni arqueològic.
Pressupost: 5.800 €










Fase 1. Projecte de valorització dels elements del
patrimoni arqueològic del parc i proposta de disseny
d’itinerari circular.
Fase 2. Proposta de conservació i adequació dels actius
seleccionats.
Fase 3.
a.- Creació dels continguts per la senyalització del
itinerari.
b.- Creació dels continguts per l’edició de material
divulgatiu.
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11. Informacions de gerència


5. Projecte catàleg i restauració de fonts i basses
del parc. Pressupost: 10.000 €



Capítol A. Estat del medi associat a les fonts i basses
1. Diagnosi general
2. Fitxes descriptives. Gestió hidrològica i valorització de l’estat de
conservació.
Capítol B. Pla d’intervencions
1. Objectius
2. Fitxes descriptives d’unitat d’actuació. Descripció de l’actuació,
amidaments i pressupost.
3. Creació de punts d’aigua. Recomanacions per a la millora i
conservació dels llocs de reproducció dels amfibis a l’espai natural La
Conreria – Sant Mateu – Céllecs (Minuartia 1998),
4. Proposta itineraris de l’aigua
5. Programa d’intervenció
Planificació d’intervencions segons puntuació de criteris valoració
prioritat.
6. Pressupost
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11. Informacions de gerència


6. Pla de conservació del Parc: fase 2, recopilació i
integració de la informació. Pressupost: 10.000 €



Fase 1. Programa de Seguiment de Paràmetres Ecològics (PSPE)
Fase 2. Recopilació i integració d’informació
Fase 3. Avaluació d’informació i diagnosi de l’estat de conservació
Fase 4: Redacció del Pla de Conservació.
Fase 5: Pla d’actuacions.
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11. Informacions de gerència


7. Presentació conjunt de projectes de Conservació del parc 2010



Seguiment de la població de Senglar. 2.000 €
Projecte conservació falguera Isoetion 3.878,4 €
Programa seguiment papallones diürnes BMS. 1.581,31 €
Seguiment de la comunitat de quiròpters 2.556,87 €
Programa Sylvia i SOCC 3.480 €
Seguiment rapinyaires 6.550 €
Sortida Flora Amenaçada (Fraret) 190 €
Projecte actuacions millora torrent Cuquet tortuga de rierol i amfibis en
general Conveni 1.910 €

TOTAL: 27.779, 43 €
Projecte recuperació tritó verd Col·laboració Universitat de Barcelona
Projecte seguiment del xot Col·laboració Universitat de Barcelona
Projecte estudi aus exòtiques Conveni AGAUR (Generalitat de Catalunya)
Projecte torrents. Restauració riera de Cabrera de Mar. Conveni La Caixa
Gestió d’Espais Oberts Conveni La Caixa
Execució franges de prevenció d’incendis Conveni La Caixa
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12. Informacions de presidència


1. Estat procés d’ampliació de l’EIN
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13. Suggeriments i qüestions
sobrevingudes
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Moltes gràcies!
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