2CP02/12
Acta de la sessió ordinària del Consell Plenari del Consorci del Parc de la Serralada Litoral celebrada el
20 de juny de 2012

A Cabrera de Mar, comarca del Maresme, a les tretze hores i deu minuts del dia 20 de juny de 2012, 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 i Campillo, representant suplent de l’Ajuntament d’Alella.
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 suplent de l’Ajuntament de Teià.
Sr. Joan Adell i Pla, representant de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt
Sr. Joaquim Brustenga Etxauri, representant del Consell Comarcal del Vallès Oriental.
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 Vilanova, Cap de la Direcció Territorial Oriental de l’Àrea d’Espais Naturals de la
Diputació de Barcelona.
Sr. José Recaredo Vidiella Roca, Coordinador en l’àmbit d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona.
Han anunciat la seva incorporació durant el decurs de la sessió els senyors:
Sr. Antonio Abel Nuri, representant suplent de l’Ajuntament de Cabrera de Mar
Sr. Juan Francisco Garcia Cava, representant de l’Ajuntament de Martorelles
Han excusat la seva assistència:
Sr. Pere móra Juvinyà, representant de l’Ajuntament d’Argentona
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
No han assistit:
Sra. Marina Infiesta Sander, representant de l’Ajuntament de Cabrils.
Sra. Olivia Mones Estévez, representant de L’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles.
Sr. Héctor González Guijarro, representant de l’Ajuntament de Tiana
Representant de l’Ajuntament de Vallromanes.
Sr. Eudald Calvo i Català, representant del Consell Comarcal del Maresme
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 DE 21 DE MARÇ DE 2012
Havent estat distribuït l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del Consell Plenari del Consorci Parc
Serralada Litoral de 21 de març de 2012 juntament amb la tramesa de la convocatòria de la present
sessió, seguidament se sotmet a votació.
A continuació, per unanimitat dels assistents, s’aprova l’acta de la sessió ordinària del Consell Plenari del
Consorci Parc Serralada Litoral de 21 de març de 2012.

2.- PRESA DE POSSESSIÓ DE NOUS REPRESENTANTS, SI S’ESCAU.
No estan presents a la sessió plenària cap dels nous representants que han estat nomenats per alguna de
les entitats consorciades i que resten pendents de prendre possessió del càrrec.
3.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DELS ANNEXES DELS CONVENIS REGULADORS DE LA
CONTRAPRESTACIÓ AMB SERVEIS I/O EQUIPAMENTS AMB ELS ENS CONSORCIATS ALS QUE
S’HA APLICAT UNA REDUCCIÓ DE LA QUOTA DE PARTICIPACIÓ
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci que exposa
extensament aquest punt de l’ordre del dia.
Seguidament i per part del Sr. Secretari es dóna lectura a la proposta d’acord, sotmetent-se a votació el
present punt de l’ordre del dia, essent que per unanimitat dels assistents s’aprova el següent acord:
“El Consell Plenari del Consorci del Parc Serralada Litoral, en sessió ordinària celebrada el 21 de març de
2012, va aprovar tres convenis de col·laboració amb els Ajuntaments de Teià; Vilanova del Vallès i
Vilassar de Dalt que regulaven l’encomana de gestió del Consorci a les respectives àrees de Medi
Ambient dels citats ajuntaments per a la realització de caràcter material i tècnic dels projectes com a
aportació en espècie dels ajuntaments
El dits convenis establien que el detall dels projectes o serveis a prestar es detallarien any a any en un
annex.
És per això que es proposa l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar l’Annex 2012 del conveni de col·laboració per al suport tècnic en matèria de medi
ambient amb l’Ajuntament de Teià amb el contingut següent:
“ANNEX 2012 del Conveni de col·laboració entre el Consorci Parc Serralada litoral i l’Ajuntament
de Teià per al suport tècnic en matèria de medi ambient (2012-2014)
Quota de participació total ajuntament de Teià: 16.588,13 €
Quota de participació reduïda per l’exercici 2012: 5.000 €
Diferència TOTAL a compensar en treball tècnic 2012: 11.588,13 €
Definició dels projectes de col·laboració a desenvolupar per a l’anualitat 2012:
•
•

CONSERVACIÓ:
Actuacions d’execució de la ruta de patrimoni arqueològic (instal·lació senyalització ruta i
execució actuacions de promoció de la ruta):
- 6 senyalitzacions ruta patrimoni arqueològic * 600 euros/senyalització = 3.600 €
-Treball tècnic de col·locació de senyalització i arranjament accessos del total de la ruta personal
ajuntament i actuacions de promoció de la ruta = 7.988,13 €

TOTAL quantitat econòmica projectes descrits aplicable en serveis tècnics: 11.588,13 € €

SEGON.- Aprovar l’Annex 2012 del conveni de col·laboració per al suport tècnic en matèria de medi
ambient amb l’Ajuntament de Vilanova del Vallès amb el contingut següent:
“ANNEX 2012 del Conveni de col·laboració entre el Consorci Parc Serralada litoral i l’Ajuntament
de Vilanova del Vallès per al suport tècnic en matèria de medi ambient (2012-2014)
Quota de participació total de l’Ajuntament de Vilanova del Vallès: 19.373,67 €
Quota de participació reduïda per l’exercici 2012: 5.000 €
Diferència TOTAL a compensar en treball tècnic 2012: 14.373,67 €
Definició dels projectes de col·laboració a desenvolupar per a l’anualitat 2012:
•

ÚS PÚBLIC:

•

Creació d’Escola de natura a l’equipament municipal de Can Rabassa (Vilanova del Vallès) Cost
del treball: 14.373,67 € (redacció del projecte i implementació infraestructura de creació de
Creació d’Escola de natura).

TOTAL quantitat econòmica projectes descrits aplicable en serveis tècnics: 14.373,67 €

TERCER.- Aprovar l’Annex 2012 del conveni de col·laboració per al suport tècnic en matèria de medi
ambient amb l’Ajuntament de Vilassar de Dalt amb el contingut següent:
“ANNEX 2012 del Conveni de col·laboració entre el Consorci Parc Serralada litoral i l’Ajuntament
de Vilassar de Dalt per al suport tècnic en matèria de medi ambient (2012-2014)
Quota de participació total ajuntament de Vilassar de Dalt: 25.733,78€
Quota de participació reduïda per l’exercici 2012: 12.866,89 €
Diferència TOTAL a compensar en treball tècnic 2012: 12.866,89 €
Definició dels projectes de col·laboració a desenvolupar per a l’anualitat 2012:
•
•
•
•

CONSERVACIÓ:
Actuacions d’execució de la ruta de patrimoni arqueològic (instal·lació senyalització ruta i
execució actuacions de promoció de la ruta).
7 senyalitzacions ruta patrimoni arqueològic * 600 euros/senyalització = 4.200 €
FOMENT:
Actuacions Pla de foment de l’activitat econòmica (execució de les actuacions prioritàries de
foment de l’activitat econòmica forestal, agro-ramadera i turística al parc). Execució d’actuacions
= 8.666,89 €

TOTAL quantitat econòmica projectes descrits aplicable en serveis tècnics: 12.866,89 €

QUART.- Notificar el present acord als ajuntaments de Teià, Vilanova del Vallès i Vilassar de Dalt”
Essent les 13:21 hores s’incorporen a la present sessió de Consell Plenari els senyors Sr. Antonio Abel
Nuri, representant suplent de l’Ajuntament de Cabrera de Mar, i el Sr. Juan Francisco Garcia Cava,
representant de l’Ajuntament de Martorelles.
4.- INFORMACIÓ SOBRE LA PROPOSTA D’ACTUALITZACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI.
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.
ACTUALITZACIÓ ARTICLES:
1. Definir figura i condició de representants i suplents al Consell Plenari
2. Actualitzar estructura político-tècnica: figures Gerent, Conseller Delegat i Director-Conservador
3. Modificar ens participació Generalitat sense esment a cap departament
ACORDS-INFORMACIONS CONSELL PLENARI:
4. Definir organisme comissió consultiva parc (Assamblea d’Entitats). Art 18: revisar acord CP existent
5. Revisar paràmetres fórmula càlcul quotes. Art 39. Acord de CP validant instrument càlcul existent
6. Definir Comissió Executiva. Art 7.2: Organisme efectiu i operacional en el format existent.

5.- INFORMACIÓ SOBRE EL PROCÉS D’AMPLIACIÓ DE L’EIN.
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci, que intervé per
exposar extensament aquest punt de l’ordre del dia.
Ajuntament
Vilassar de Dalt
Teià
Alella
La Roca del Vallès

Posicionament ampliació EIN juny de 2012
Acord (13/02/12)
Acord (27/02/12)
Acord (14/02/12)
Acord (09/05/12)

Santa Maria Martorelles Acord (15/06/12)
Cabrils
Acord reunió
Premià de Dalt
Acord reunió
Martorelles
Acord reunió
Montornès del Vallès Acord reunió
Argentona
Acord reunió
Vilanova del Vallès
Acord reunió
Cabrera de Mar
Acord parcial (sectors)
Vallromanes
Acord parcial (pronunciament)
Òrrius
Acord parcial (pronunciament)
Seguidament la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci, exposa que l’acte formal de l’acta
d’ampliació de l’EIN possiblement es pugui fer a la Roca del Vallès, i posteriorment s’iniciarà tot el tema
administratiu.
A continuació, intervé el Sr. President per manifestar als assistents que es vol fer abans de l’agost.
6.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA PER DONAR COBERTURA A LA NECESSITAT D’INCREMENTAR LA VIGILÀNCIA
SEGONS LES PREVISIONS DEL PLA DE VIGILÀNCIA I PREVENCIÓ D’INCENDIS 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:
•

•
•
•
•
•

Dispositiu: 8 guaites (5 Consorci, 3 Diputació). 4 torres de guaita:
•
Vallès: Turó de Céllecs (Vilanova del Vallès) i Castell de St. Miquel (Montornès del
Vallès)
•
Maresme: Turó de Cirers (Cabrils) i Turó de Baldiri (Premià de Dalt)
•
Vigilància intervenció: 4 vigilants (3 Consorci, 1 Diputació)
Horari: 10.00-20.00 h.
Període: 1 juny - 13 setembre 2012. Servei permanent d’activació protocol risc alfa.
Coordinador de Campanya: coordinació recursos humans, materials i tècnics.
Control central: Serralada de Marina
Infraestructures: torre guaita Cirers

Seguidament el Sr. President intervé per manifestar l’agraïment a l’esforç fet per la Diputació de
Barcelona.
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:
“Atès que el Consorci del Parc de la Serralada Litoral gestiona un territori en el qual s’integren els
municipis de Alella, Argentona, Cabrera de Mar, Cabrils, La Roca del Vallès, Martorelles, Montornès,
Premià de Dalt, Santa Maria de Martorelles, Teià, Tiana, Vallromanes, Vilanova del Vallès i Vilassar de
Dalt, format, també, pels consells comarcals del Maresme i del Vallès Oriental, la Generalitat de Catalunya
i la Diputació de Barcelona.
Atès que la gestió d’aquest territori s’efectua d’acord amb el Pla Especial que el regula, essent un dels
instruments de la gestió la posada en
marxa d’un dispositiu de vigilància i prevenció d’incendis.
Atès que des de fa 17 anys s’executa un pla de vigilància i prevenció d’incendis que incideix principalment
en millorar la detecció mitjançant l’establiment de punts de guaita en llocs estratègics d’alta visibilitat i
unitats mòbils de primera intervenció sobre el territori. Aquests mitjans complementen l’acció de prevenció
que realitzen altres departaments i administracions, i que s’han mostrat altament efectius en els darrers
anys.

Atès que el pla de vigilància i prevenció d’incendis es concreta, doncs, en la disposició de personal per
efectuar les tasques que preveu el propi pla.
Atès que la idoneïtat dels punts de guaita segons el Pla respon a les característiques orogràfiques
escollint els punts de major visibilitat i vetllant que siguin mínimes les zones que romanguin ocultes, la
localització de les unitats de primera intervenció responen també a la lògica territorial ubicant-les a les
zones exposades a major risc i tenint en compte la distribució sobre el territori de Catalunya dels mitjans
d’extinció de la Generalitat de Catalunya.
Atès que per a l’any 2012 es preveu la col·laboració de la Diputació de Barcelona en el sentit d’assumir
l’assignació d’una part del personal necessari, que es destinarà a les tasques previstes per a l’execució
del Pla de Vigilància i Prevenció d’Incendis Forestals d’aquest any.
Atès que en aquest sentit, les previsions normatives que resulten d’aplicació, són les següents:
•
Estatuts del Consorci, art. 33 sobre Encomanda o encàrrec de gestió i de funcions, en
aquest cas a la Diputació de Barcelona en tant que membre del Consorci, i art. 37 que
preveu l’adscripció de personal al Consorci per part de les entitats consorciades.
•
Reglament Orgànic de la Diputació, art. 45 i 46 sobre mesures de coordinació i d’assistència,
entre altres, envers els consorcis participats.
En virtut de tot això, i a l’objecte de col·laborar i donar cobertura a la necessitat d’incrementar la vigilància
a l’àmbit del Parc de la Serralada Litoral, durant el període de major risc d’incendis forestals, segons les
previsions del Pla de vigilància i prevenció d’incendis per a l’any 2012, la gerent del Consorci del Parc de
la Serralada Litoral proposa que el President del Consorci elevi al Consell Plenari per a la seva aprovació
si s’escau, els següents
ACORDS
Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració per donar cobertura a la necessitat d’incrementar la vigilància
a l’àmbit del Parc de la Serralada Litoral, durant el període de major risc d’incendis forestals, segons les
previsions del Pla de vigilància i prevenció d’incendis per a l’any 2012, de conformitat amb la minuta de
l’acord de col·laboració que es transcriu a continuació:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI DEL PARC DE LA SERRALADA LITORAL I
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, PER DONAR COBERTURA A LA NECESSITAT D’INCREMENTAR
LA VIGILÀNCIA A L’ÀMBIT DEL PARC DE LA SERRALADA LITORAL, DURANT EL PERÍODE DE
MAJOR RISC D’INCENDIS FORESTALS, SEGONS LES PREVISIONS DEL PLA DE VIGILÀNCIA I
PREVENCIÓ D’INCENDIS PER A L’ANY 2012
A Cabrera de Mar, el 20 de juny de 2012
I.- ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel Diputat Delegat d’Espais Naturals i Medi Ambient de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, l’II·lm. Sr. Joan Puigdollers i Fargas, i facultat d’acord amb la Refosa
núm. 1/2012, sobre delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona,
diferents del Ple, publicada al BOPB de 6 de juny de 2012, assistit per la secretaria delegada, Núria
Marcet i Palau, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de data 2 de maig de
2012 (BOPB de 16.05.2012).
CONSORCI DEL PARC DE LA SERRALADA LITORAL, representat pel president del Consorci, Sr. Rafael
Ros Penedo, facultat per signar aquest conveni en virtut del nomenament del Consell Plenari de 6
d’octubre de 2011, assistit per Santiago Pérez Olmedo, Secretari del Consorci del Parc de la Serralada
Litoral
II.- ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.

Atès que el Consorci del Parc de la Serralada Litoral gestiona un territori en el qual s’integren els
municipis d’Alella, Argentona, Cabrera de Mar, Cabrils, La Roca del Vallès, Martorelles,
Montornès del Vallès, Premià de Dalt, Santa Maria de Martorelles, Teià, Tiana, Vallromanes,
Vilanova del Vallès i Vilassar de Dalt, format, també, pels consells comarcals del Maresme i del
Vallès Oriental, la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona.

II.

Atès que la gestió d’aquest territori s’efectua d’acord amb el Pla Especial que el regula, essent
un dels instruments de la gestió la posada en marxa d’un dispositiu de vigilància i prevenció
d’incendis.

III.

Atès que des de fa 17 anys s’executa un pla de vigilància i prevenció d’incendis que incideix
principalment en millorar la detecció mitjançant l’establiment de punts de guaita en llocs
estratègics d’alta visibilitat i unitats mòbils de primera intervenció sobre el territori. Aquests
mitjans complementen l’acció de prevenció que realitzen altres departaments i administracions, i
que s’han mostrat altament efectius en els darrers anys.

IV.

Atès que el pla de vigilància i prevenció d’incendis es concreta, doncs, en la disposició de
personal per efectuar les tasques que preveu el propi pla.

V.

Atès que la idoneïtat dels punts de guaita segons el Pla respon a les característiques
orogràfiques escollint els punts de major visibilitat i vetllant que siguin mínimes les zones que
romanguin ocultes, la localització de les unitats de primera intervenció responen també a la
lògica territorial ubicant-les a les zones exposades a major risc i tenint en compte la distribució
sobre el territori de Catalunya dels mitjans d’extinció de la Generalitat de Catalunya.

VI.

Atès que per a l’any 2012 es preveu la col·laboració de la Diputació de Barcelona en el sentit
d’assumir l’assignació d’una part del personal necessari, que es destinarà a les tasques previstes
per a l’execució del Pla de Vigilància i Prevenció d’Incendis Forestals d’aquest any.

En aquest sentit, les previsions normatives que resulten d’aplicació, són les següents:
•
Estatuts del Consorci, art. 33 sobre Encomanda o encàrrec de gestió i de funcions, en aquest cas a la
Diputació de Barcelona en tant que membre del Consorci, i art. 37 que preveu l’adscripció de
personal al Consorci per part de les entitats consorciades.
•
Reglament Orgànic de la Diputació, art. 45 i 46 sobre encomanda o encàrrec de gestió i de funcions i
altres mesures d’assistència, entre altres, envers els consorcis participats.
Que la present minuta del conveni de col·laboració va ser aprovada pel Consell Plenari del Consorci del
Parc de la Serralada Litoral, de data 20 de juny de 2012, i per decret de l’Excm. Sr. president de la
Diputació de Barcelona.
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte,
formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents:
PACTES
Primer.- Objecte del conveni
L’objecte del present conveni de col·laboració és donar cobertura a la necessitat d’incrementar la
vigilància a l’àmbit del Parc de la Serralada Litoral, durant el període de major risc d’incendis forestals,
segons les previsions del Pla de vigilància i prevenció d’incendis per a 2012, mitjançant la disposició del
personal necessari, destinat a realitzar principalment tasques de vigilància i guaitatge.
Segon.- Obligacions de les parts
1. La Diputació de Barcelona s’encarregarà de procedir a nomenar interinament el personal per al
programa estrictament temporal que suposa fer front al Pla de vigilància i prevenció d’incendis de
l’any 2012, i amb les condicions que es detallen al present conveni, i el destinarà a prestar serveis al
Parc de la Serralada Litoral, sota l’adscripció orgànica del Director Territorial Oriental de l’Oficina
Tècnica de Parcs Naturals, durant la campanya de prevenció de 2012. També es farà càrrec de les
despeses que afecten al personal del servei, que es calcula que seran de 32.861,36 €
2. Per la seva part el Consorci facilitarà els mitjans materials necessaris pel desenvolupament del servei
descrit.
Tercer.- Nombre de persones, retribucions i característiques del personal
El nombre d’efectius i les categories i funcions que tindran assignades, així com les característiques
necessàries, i corresponent retribució bruta, seran les següents:
A) Nombre d’efectius necessaris, segons categoria i lloc de treball assignat:

UN (1) VIGILANT I TRES (3) GUAITES, per a la realització dels treballs adequats a la funció de prevenció
i detecció d’incendis forestals, així com la de col·laborar personalment en les tasques d’extinció d’incendis
per a les quals siguin requerits, en aquelles zones del Parc que li siguin assignades.
B) Període de la campanya 2012, distribució de la jornada i retribució bruta:
Aquest personal restarà nomenat interinament pel període comprés en la campanya de prevenció
d’incendis que, per enguany s’estén entre l’1 de juny i el dia en que hagin recuperat els dies treballats en
escreix i/o festius a recuperar, comptats a partir del dia 12 de setembre de 2012, data en que finalitza
oficialment la campanya. La quantia de les retribucions serà la fixada per aquestes categories a la
Diputació de Barcelona.
La jornada laboral setmanal i la seva distribució, serà la que es detalla a l’annex d’aquest conveni, així
com la categoria, tipologia dels llocs de treball i la data d’inici de la prestació del servei.
Puntualment, el Consorci comunicarà a la Direcció dels Serveis de Recursos Humans de la Diputació de
Barcelona, qualsevol incidència que es produeixi en la jornada de treball d’aquest personal.
C) Direcció i control del personal
Respecte del personal adscrit al parc de la Serralada Litoral, el control, la coordinació i assignació de les
tasques a realitzar recaurà en el Consorci del Parc de la Serralada Litoral, directament a través de la
gerent, així com del seguiment del compliment de les condicions de treball fixades.
Quart.- Forma de pagament i liquidació
La valoració que es fa sobre el cost total per despeses d’aquest personal, a càrrec de la Diputació de
Barcelona, és de 32.861,36€, per a tota la campanya 2012.
Cinquè.- Vigència i efectivitat del conveni
El present conveni produirà efectes a partir de l’1 de juny de 2012 i quedarà extingit pel seu compliment el
dia 30 de setembre d’enguany, i, en tot cas, quan s’hagin complert les obligacions imposades a les parts.
Sisè.- Causes d’extinció
A banda del compliment del termini establert en el pacte cinquè, seran causes d’extinció del present acord
les següents:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Realització de l’objecte del conveni o la finalització del termini de vigència.
Per impossibilitat d’aconseguir l’objecte o finalitat prevista en el conveni.
Per resolució, d’acord amb el pacte anterior.
Per mutu acord.
Per denúncia d’una de les parts.
Per qualsevol altra causa admissible en dret.

Setè. Règim jurídic
El present Acord tindrà caràcter administratiu, i entrarà en vigor obligant a les entitats intervenents des de
la data esmentada, i, en qualsevol cas, des de la seva signatura per les parts, sense suposar en cap cas
la renúncia a les competències pròpies de cadascuna d’elles, i, en allò no previst en el seu clausulat, es
regirà en el marc dels principis dimanants de l’article 103 de la Constitució Espanyola de 1978 per normes
comunes de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
procediment Administratiu Comú, i per l’article 57 de la llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
de Règim Local, i, en especial, es regirà pel que disposen els articles 303 i següents del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny; així com els
articles 108 i següents de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
Vuitè. Jurisdicció competent
Dels conflictes que puguin sorgir en l’execució d’aquest Acord, entenent incloses les eventuals
modificacions i/o revisions que es puguin derivar, en coneixeran els Tribunals de la Jurisdicció
Contenciosa Administrativa competents a la ciutat de Barcelona.

ANNEX
Al conveni, de data 20/06/2012, entre la Diputació de Barcelona i el Consorci del Parc de la
Serralada Litoral
A) Distribució de la jornada laboral del personal a adscriure per a la campanya de vigilància i prevenció
d’incendis de 2012:
VIGILANT: La jornada laboral que haurà de desenvolupar aquest personal serà de 37,5 hores setmanals
de promig. Els dies de descans setmanal podran ser qualsevol dia de la setmana, garantint-se un cap de
setmana complet de descans altern. La durada del període d’interinitat s’iniciarà el dia 1 de juny i
finalitzarà, a partir del dia 12 de setembre, el dia en que hagin recuperat els dies treballats en escreix i/o
festius a recuperar del calendari laboral.
El Consorci posarà a disposició del parc els vehicles que hauran d’utilitzar els vigilants, per la qual cosa
serà condició que els vigilants estiguin en possessió del carnet de conduir.
GUAITA: La jornada laboral que haurà de desenvolupar aquest personal serà de 35 hores setmanals de
promig. Els dies de descans setmanal podran ser qualsevol dia de la setmana, garantint-se un cap de
setmana complet de descans altern. La durada del període d’interinitat s’iniciarà el dia 1 de juny i
finalitzarà, a partir del dia 12 de setembre, el dia en que hagin recuperat els dies treballats en escreix i/o
festius a recuperar del calendari laboral. La durada del període d’interinitat s’iniciarà el dia 1 de juny i
finalitzarà, a partir del dia 12 de setembre, el dia en que hagin recuperat els dies treballats en escreix i/o
festius a recuperar del calendari laboral.
Serà condició que tots els guaites disposin de vehicle propi amb assegurança vigent, pel desplaçament al
lloc de treball. “
Segon.- Sol·licitar a la Diputació de Barcelona que nomeni interinament el personal que es detalla, per al
programa estrictament temporal que suposa fer front al Pla de vigilància i prevenció d’incendis de l’any
2012, i amb les condicions que es detallen al Conveni de col·laboració, i el destinarà per prestar serveis al
Parc de la Serralada Litoral, sota l’adscripció funcional de la gerent del parc, durant la campanya de
prevenció de 2012.
Personal necessari per a la campanya de 2012: 1 Vigilant i 3 Guaites
Les tasques, la jornada laboral i les retribucions seran les que s’estipulen a l’acord de col·laboració, i
segons les seves previsions i característiques.
Aquest personal restarà nomenat interinament pel període comprés en la campanya de prevenció
d’incendis que enguany s’inicia el dia 1 de juny i finalitza el mes de setembre.
Tercer.- La Diputació de Barcelona es farà càrrec del cost del personal que suposa fer front al Pla de
vigilància i prevenció d’incendis de l’any 2012
Quart.- L’Acord de col·laboració produirà efectes a partir de l’1 de juny de 2012, i quedarà extingit pel seu
compliment el dia 30 de setembre d’enguany, i, en tot cas, quan s’hagin complert les obligacions
imposades a les parts.
Cinquè.- Autoritzar al president del Consorci, senyor Rafael Ros Penedo, per a la signatura de l’acord.”
7.- DONAR COMPTE DE LA CONTRACTACIÓ AMB CARÀCTER D’URGÈNCIA DE PERSONAL PER A
LA CAMPANYA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS 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.
Mitjançant Decret de Conseller-delegat número 009/2012, de 22 de maig, es va procedir a contractar amb
caràcter d’urgència a Immaculada Acién Torres, amb DNI 38.795.106-V com a guarda forestal /SE04
personal laboral Grup C2 nivell 12) de l’1 de juny al 14 de setembre de 2012, destinada a l’equip de
primera intervenció de la Campanya de prevenció d’incendis 2012.
El contingut de la resolució ha estat publicat al Butlletí Oficial de la Província d’1 de juny de 2012 i al Diari
Oficial de la Generalitat número 6141 de 4 de juny de 2012

En compliment de la disposició tercera de l’esmentada resolució es procedeix a donar compte al Consell
Plenari de la dita contractació.
8.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’AJUNTAMENT D’ALELLA
EN EL MANTENIMENT D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS.

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 que l’Ajuntament d’Alella compta amb dos equipaments dins l’àmbit de gestió del Consorci del Parc
de la Serralada Litoral i el seu interès en mantenir-los en correctes condicions d’ús
Vist que el Consorci del Parc de la Serralada Litoral, mitjançant el seu personal, realitza habitualment el
manteniment d’equipaments similars i que, a més, té previst integrar ambdós en els Plans d’Ús Públic i
Director d’Itineraris.
Es proposa l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER: Aprovar un conveni amb l’Ajuntament d’Alella amb el contingut següent:
“CONVENI ENTRE EL CONSORCI DEL PARC DE LA SERRALADA LITORAL i L’AJUNTAMENT
D’ALELLA PER AL MANTENIMENT DEL MOBILIARI I SENYALITZACIÓ DEL MIRADOR DE NOU
PINS I DE L’ITINERARI “EL TORRENT DEL FONOLL”
Alella, vint de juny de 2012
REUNITS :
CONSORCI DEL PARC DE LA SERRALADA LITORAL, representat pel President del Consorci del Parc
Serralada Litoral, Sr. Rafael Ros Penedo, en ús de les facultats que li són conferides per l’article 12.2 dels
Estatuts del Consorci.
AJUNTAMENT D’ALELLA, representat per l’Alcalde, l’Il·lm. Sr. Andreu Francisco i Roger en ús de les
facultats que li són conferides per l’art. 53.a, apartat 1) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del Règim Local.
Ambdós assistits pel Sr. Santiago Pérez Olmedo, secretari del Consorci del Parc de la Serralada Litoral i
pel Sr. Félix José Valdés Conde, secretari de l’Ajuntament d’Alella.
Intervenen en funció dels seus càrrecs respectius i en ús de les facultats que tenen conferides, i ambdues
parts exposen a títol de preàmbul els següents
ANTECEDENTS
I.

Que l’Ajuntament d’Alella compta amb l’equipament denominat “Mirador de Nou Pins” i amb
un itinerant senyalitzat denominat “El torrent del Fonoll”, al terme municipal d’Alella, que té
interès en mantenir en correctes condicions d’ús per tal de divulgar els valors naturals i
paisatgístics del municipi entre la ciutadania.

II.

Que l’Ajuntament d’Alella va finançar el disseny, producció i instal·lació dels elements del
mobiliari i senyalització següents:
MIRADOR DE NOU PINS
CODI
TIPUS_ELS_DESC
EQ1
Faristol panoràmic (estructura corten+placa trespa)
EQ2
Tarima rectangular de pi ecològic tractat de 10,5 x 4,5 m

EQ3
EQ4

40 ml de tanca “canadenca” de fusta de pi tractada
2 bancs de fusta de pi tractada de 1800x770x800 mm

els quals es detallen acompanyats d’una imatge fotogràfica a l’annex 1 del present conveni.

ITINERARI DEL TORRENT DEL FONOLL
CODI
TIPUS TIPUS_ELS_DESC
Identificador
SLI-593 B4
d’equipaments
SLI-105 C1a
Fita d'inici d'itinerari
SLI-104 C1a
Fita d'inici d'itinerari
SLI-108 E1a
Mapa cartogràfic
SLI-592 C3
Fita complementària
SLI-111 E2a
Faristol
SLI-112 C3
Fita complementària
SLI-109 C3
Fita complementària

INDRET

X

Y

C/Vallespir
C/Vallespir
C/Berguedà
Torrent del Fonoll
Font del Fonoll
Fauna i Flora
Pi Bord
Torrent del Fonoll-Barraca de vinya

440049
440061
439507
439939
439947
439698
439685
439684

4595044
4595058
4594991
4595132
4595178
4595157
4595166
4595181

els quals es detallen acompanyats d’una imatge fotogràfica a l’annex 2 del present conveni.
III.

Que el Consorci del Parc de la Serralada Litoral ha previst en el seu Pla d’Ús Públic (vigent
des del 24 de maig de 2011) l’acció següent:

PES_21 Condicionament com a miradors del Parc de dues àrees de mirador existents al Castell de
Burriac i Mirador de Nou Pins.
IV.

Que el Consorci del Parc de la Serralada Litoral té entre els seus objectius l’establiment
d’itineraris senyalitzats per tal que els usuaris puguin conèixer i gaudir del territori que
gestiona, i en aquest sentit ha redactat el Pla Director d’Itineraris que inclou una ruta
denominada Pel torrent del Fonoll

V.

Que posades d’acord, ambdues parts convenen formalitzar el present conveni sota els
següents

PACTES:
Primer.- El Consorci del Parc de la Serralada Litoral es compromet a incloure el mirador de Nou Pins en
els equipaments d’ús públic que gestiona i a Incloure l’actual itinerari “El torrent del Fonoll” en la ruta Pel
torrent del Fonoll del Pla Director d’Itineraris del Parc de la Serralada Litoral.
Segon.- El Consorci del Parc de la Serralada Litoral col·laborarà en el manteniment del mobiliari i de la
senyalització de propietat municipal i en el condicionament de l’entorn tal i com ho fa amb la resta
d’equipaments i itineraris d’ús públic dins del seu àmbit de gestió.
Tercer.- L’Ajuntament d’Alella compensarà amb 500,00€ anuals les despeses ordinàries de manteniment
d’aquests elements, import que abonarà anualment al Consorci mitjançant ingrés en el compte corrent
que aquest li indiqui.
Quart.- El Consorci del Parc de la Serralada Litoral inclourà en el material divulgatiu que editi aquests
equipaments i els elements d’interès vinculats als mateixos.
Cinquè.- En el supòsit que fos necessària la reposició d’algun dels elements per sostracció o danys que
no fessin viable la seva reparació, aquesta anirà a càrrec del Consorci del Parc de la Serralada Litoral i
serà de la seva propietat constant com a bé lliurat a l’ús general en el seu patrimoni, circumstància de la
qual en donarà compte a l’Ajuntament d’Alella perquè aquest pugui consignar la corresponent baixa
patrimonial.

Sisè.- El termini de vigència del present conveni s’estipula en vint anys a partir de la data de la seva
signatura, renovable per nous terminis d’un any de durada sempre i quan cap de les parts manifesti el
contrari.
Setè.- El Consorci del Parc de la Serralada Litoral es farà responsable del manteniment, conservació i
reparació dels elements, però no assumirà la responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin
ocasionar a altres persones i derivin de la utilització d’aquells mentre aquests siguin propietat de
l’Ajuntament d’Alella.
Vuitè.- El present conveni podrà ser resolt anticipadament:
a) en cas d’incompliment dels presents pactes recollits en aquest conveni per qualsevol de les parts
que l’integren. En aquest supòsit, la resolució operarà de manera automàtica des del moment en
què es practiqui la notificació denunciant l’incompliment i alliberarà a la part complidora de
continuar complint amb les seves obligacions. L’incompliment es determinarà de mutu acord
entre les parts.
b) En el supòsit de danys al conjunt de l’equipament que facin inviable la finalitat de la col·laboració
en el manteniment dels seus elements. La valoració d’aquests danys es realitzarà de manera
conjunta entre ambdues parts
I en prova de conformitat, els atorgants signen aquest conveni en el lloc i data a l’encapçalament indicats.”
SEGON: Notificar els presents acords a l’Ajuntament d’Alella”
9.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA PROPIETAT DE CAN
RIERA (PREMIÀ DE DALT) PER A LA UBICACIÓ D’UN REPETIDOR DE RÀDIO.
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 utilitza la transmissió per ràdio per a les comunicacions en el decurs de la Campanya de
prevenció d’incendis forestals.
S’han realitzat proves d’ubicació dels aparells repetidors que han donat com a resultat que la ubicació
idònia per a cobrir el sector sud del territori gestionat es troba a la zona de Sant Mateu (Premià de Dalt).
Dins de la finca de Can Riera hi ha una caseta d’obra que la propietat no destina a cap ús concret i que
resulta adequada per instal·lar un repetidor
És per això que es proposa l’adopció dels següents cords:
Primer.- Aprovar el conveni amb la propietat de Can Riera amb el contingut següent:
“CONVENI ENTRE LA PROPIETAT DE LA FINCA DE CAN RIERA A PREMIÀ DE DALT I EL
CONSORCI DEL PARC DE LA SERRALADA LITORAL AUTORITZANT LA UTILITZACIÓ D’UNA
CASETA D’OBRA PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UN REPETIDOR DE RÀDIOTRANSMISSIÓ.
Premià de Dalt, 20 de juny de 2012
REUNITS
D’una part, Òscar Nadal Latorre, en representació de Manso Riera Sant Mateu S.L
propietaris de la finca de Can Riera de Premià de Dalt, amb domicili fiscal i a efectes de notificacions a
plaça Traginers, 3bis baixos 08002, Barcelona.
De l’altra part Rafael Ros Penedo, en qualitat de President del Consorci del Parc de la Serralada Litoral,
actuant en nom i representació d’aquesta Corporació, i assistit pel seu Secretari, Santiago Pérez Olmedo.
Ambdues parts es reconeixen plena i mútuament capacitat legal per a l’atorgament i formalització del
present conveni i

MANIFESTEN
I.

Que Manso Riera Sant Mateu S.L és propietària de la finca denominada “Can Riera”, al terme
municipal de Premià

II.

Que dins de la dita finca hi ha una caseta d’obra sense ús determinat. localitzada entre el turó de
Sant Mateu i el turó de Lledó al terme municipal de Premià de Dalt

III.

Que el Consorci del Parc de la Serralada Litoral es mostra interessat en la utilització d’aquest
espai per tal d’ubicar-hi un repetidor de radiotransmissió necessari per al servei de comunicació
emprat pels guardes forestals del Consorci. Amb especial incidència en el decurs de la
campanya de prevenció d’incendis forestals anual.

IV.

Que la propietat de la finca de Can Riera té la voluntat de col·laborar amb el Consorci en aquells
aspectes que puguin facilitar i es disposa a autoritzar la utilització pretesa d’aquesta edificació
pel termini d’un any, a comptar des de la signatura d’aquest document.

V.

Que posades d’acord, ambdues parts convenen formalitzar el present conveni sota els següents

PACTES:
Primer.- La propietat de la finca de Can Riera autoritza al Consorci del Parc de la Serralada Litoral, a la
utilització de la caseta d’obra ubicada dins de la seva finca descrita al manifesten II del present conveni.
Segon.- La propietat es compromet a no cobrar cap tipus de contraprestació per la utilització d’aquesta
construcció per part del Consorci.
Tercer.- Aquest conveni té una vigència d’un any, a comptar a partir de la data de la seva signatura,
tàcitament prorrogable per períodes anuals si cap de les parts no el denúncia amb una antelació mínima
de tres mesos a la finalització de la seva vigència.
Quart.- Qualsevol variació o modificació que el Consorci del Parc de la Serralada Litoral vulgui practicar
en la estructura de l’edificació quina utilització s’autoritza, haurà de ser prèviament notificada a la
propietat, i haurà de comptar tanmateix amb el vistiplau d’aquesta.
Cinquè.- La present autorització es fa exclusivament en favor del Consorci del Parc de la Serralada
Litoral, qui declara conèixer l’estat físic en què es troba l’immoble, i que a la seva vegada no podrà cedirne aquesta utilització a un tercer.
Sisè.- El Consorci del Parc de la Serralada Litoral es farà responsable del manteniment, conservació i
reparació de l’immoble quina utilització s’autoritza, així com també assumirà la responsabilitat pels danys i
perjudicis que es puguin ocasionar a altres persones i derivin de la utilització d’aquells.
Setè.- El present conveni podrà ser resolt anticipadament, en cas d’incompliment dels presents pactes,
per qualsevol de les parts que l’integren. Aquesta resolució operarà de manera automàtica des del
moment en què es practiqui la notificació denunciant l’incompliment i alliberarà a la part complidora de
continuar complint amb les seves obligacions.
I en prova de conformitat, els atorgants signen aquest conveni en el lloc i data a l’encapçalament indicats.”
SEGON.- Notificar els presents acords a l’empresa Manso Riera Sant Mateu S.L propietària de la finca de
Can Riera.”
10.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE LA PRESIDÈNCIA NÚMERO D009/12, DE 6 DE JUNY
D’APROVACIÓ DEL PLA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORAL DEL CONSORCI
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci, que intervé per
exposar extensament aquest punt de l’ordre del dia, donant compte del decret de la presidència número
009/12, de 6 de juny d’aprovació del pla de prevenció de riscos laboral del Consorci.
Mitjançant Decret de la Presidència número 009/2012, de 6 de juny, es va aprovar el Pla de Prevenció de
Riscos Laborals del Consorci del Parc de la Serralada Litoral.

En compliment de la disposició segona de l’esmentada resolució es procedeix a donar compte al Consell
Plenari de la dita aprovació.

11.- RATIFICACIÓ EL DECRET DE LA PRESIDÈNCIA NÚMERO D010/12, DE 7 DE JUNY, DE
MODIFICACIÓ DE LES BASES DEL I RAL·LI FOTOGRÀFIC DEL PARC DE LA SERRALADA LITORAL.

El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci, que intervé per
exposar extensament aquest punt de l’ordre del dia.
A continuació i per part del Sr. Secretari es dóna lectura a la proposta d’acord. Seguidament, se sotmet a
votació el present punt de l’ordre del dia, essent que per unanimitat dels assistents s’aprova el següent
acord:
“En la sessió del Consell Plenari celebrada el 21 de març de 2012 es van aprovar les Bases del Ral·li
fotogràfic del Parc de la Serralada Litoral en les quals es fixaven al punt 3 les dates de celebració de les
sessions els dies 27 de maig, 14 de juliol i 7 d’octubre
Per causes sobrevingudes no va ser possible convocar la sessió prevista pel 27 de maig.
Tenint en compte la necessitat de donar publicitat d’aquesta activitat el més aviat possible per tal de
garantir la màxima difusió i participació, el President del Consorci, fent ús de les atribucions conferides
d’acord amb l’article 8 dels Estatuts del Consorci per tal d’exercir en cas d’urgència les funcions
encomanades al Consell Plenari, va dictar el decret número 010/12, de 7 de juny, fixant en dues les
sessions del Ral·li fotogràfic que es duran a terme els dies 14 de juliol i 7 d’octubre de 2012.
En compliment del que disposa l’article 8 dels estatuts es proposa al Consell Plenari:
RATIFICAR del Decret de la Presidència número 010/12, de 7 de juny, de modificació de les Bases del I
Ral·li fotogràfic del Parc de la Serralada Litoral”
12.- Aprovació, SI S’ESCAU, DE LA BAIXA D’UN VEHICLE DEL PARC MÒBIL DEL CONSORCI.
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci, que intervé per
exposar extensament aquest punt de l’ordre del dia.
A continuació i per part del Sr. Secretari es dóna lectura a la proposta d’acord. Seguidament, se sotmet a
votació el present punt de l’ordre del dia, essent que per unanimitat dels assistents s’aprova el següent
acord:
"Vist l’informe emès per la gerent del Consorci en el sentit que el vehicle Nissan Patrol Pick Up 2,7 amb
matrícula B-8164-UH adquirit pel Consorci del Parc de la Serralada Litoral el 20 de juliol de 1998 ha
esdevingut inservible pel seu estat obsolet i s’ha declarat aquest bé no utilitzable.
Atès allò previst en l’ article 222 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i 100 i següents del Decret 336/1988, de 17 d’octubre
pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals de Catalunya,
Es proposa al Consell Plenari l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Donar de baixa del patrimoni del Consorci, i en conseqüència, incorporar aquest acord
mitjançant els assentament comptables corresponents i els moviments a l’Inventari General de Béns quan
aquest es formalitzi, el bé que s’ha declarat no utilitzable següent:
Vehicle Nissan Patrol Pick Up
Matrícula: B-8164-UH
Sèrie i número de bastidor: VSKPU260U0610275
SEGON.- Facultar al Conseller-delegat per a que signi la documentació necessària per a la destrucció i
baixa definitiva del vehicle.”

Essent les 13:50 hores s’absenta de la present sessió de Consell Plenari el Sr. Andreu Carreras
Puigdelliura, representant de la Diputació de Barcelona; i s’incorpora amb veu i sense vot el Sr. Ramon
Minoves i Pujol, Coordinador en matèria d’Espais Naturals i Medi Ambient de la Diputació de Barcelona.

13.- 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:
Programa

Línies estratègiques 2012

1. Conservació i tractament
físic del territori

-Redacció pla de conservació. Fase II
-Execució actuacions millora espais oberts-pasturatge
-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 i punts de guaita
-Desenvolupament Pla de Gestió Forestal
-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

2. Foment del desenvolupament i
participació

-Redacció pla de foment de l’activitat econòmica
-Desenvolupament programa Parc a Taula. Participació fires i activitats
per a la promoció empreses locals
-Desenvolupament programa cultural Viu el Parc
-Pla de manteniment de la xarxa viària
-Pla de senyalització
-Millora d’equipaments . Adequació normativa i millora ambientalització.
-Disseny estratègies gestió xarxa equipaments. Increment
autofinançament i innovació programa d’activitats
-Desenvolupament pla director d'itineraris.

3. Ús social i educació
ambiental

4. Activitats generals

-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
-Definició mecanismes col·laboració externa
-Millora sistema d’avaluació de la gestió-SIGEP

Essent les 14:09 hores s’absenta de la present sessió de Consell Plenari el Sr. Joaquim Brustenga
Etxauri, representant del Consell Comarcal del Vallès Oriental.
Continua la seva exposició de les informacions de gerència la Sra. Iguázel Pac Rodríguez:

Calendari aprovat pagament aportacions ens consorciats:
Fracció quota
Període de pagament
1r Pagament 50% quota
2n Pagament 50% quota

1 de gener a
30 de juny 2012
30 de juny a
31 octubre 2012

Presentació subvencions externes:
•
Fundación Biodiversidad
•
Xarxa Natura 2000
•
Life+
Incorporació a Xarxa custòdia territori:
•
Valoració beneficis incorporació Consorci a XTC:
convenis custòdia
•
Cost econòmic anual mínim 150 €
Creació Associació propietaris forestals del parc
Objectiu:
• Incentivar gestió forestal conjunta finques associades i crear teixit social territori.
• Promoure comercialització aprofitaments forestals
• Atendre i recolzar restauració finques afectades per pertorbacions (incendis, nevades).
Actuacions
•
Representar interessos propietaris en reunions i jornades.
•
Establir-se com interlocutor davant administracions o entitats
•
Gestionar execució del Pla marc de gestió i millora forestal:
-Associació tramita tots permisos
-Associació contracta, supervisa i certifica tots treballs
-Associació ven tots productes
-Associació liquida al propietari els beneficis o cobreix les despeses
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.
-Finança, 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.
Informació conveni equipament Can Girona
•
Proposta tancament indefinit equipament Ajuntament Barcelona
•
Contraproposta projecte educatiu autososotenible a llarg termini
•
Gestió activitats ús públic organitzades
•
Activitats organitzades: excursionistes i ciclistes
•
Nombre d’informes activitats (2011): 70
•
Normativa:
•
PEIN
•
Pla Especial La Conreria Sant Mateu-Céllecs
•
Proposta acord realització activitats organitzades ajuntaments-Consorci:
•
Terminis presentació activitats

•

Acord xarxa recorreguts

14.- INFORMACIONS DE PRESIDÈNCIA.
El Sr. President intervé per exposar extensament aquest punt de l’ordre del dia, fent incís en el següent:
•
Negociació Diputació Barcelona Pressupost 2013.
Sistema càlcul quotes
•
Informació negociacions ajuntament Òrrius
•
Informació negociacions ajuntament Martorelles
13.- 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
D006/12, de 26 de març

D007/12, de 18 de maig
D008/12, de 4 de juny
D009/12, de 6 de juny
D010/12, de 7 de juny

Serveis essencials i prioritaris del Consorci del Parc de la
Serralada Litoral i criteris per a procedir al nomenament o
contractació de personal
Suspensió de mutu acord del contracte amb Jordi Ponce Santos
Desestimació de la sol·licitud presentada per la treballadora M.
Grau
Aprovació del Pla de Prevenció de Riscos Laborals del Consorci
del Parc de la Serralada Litoral
Modificació de les Bases del I Ral·li fotogràfic del Parc de la
Serralada Litoral

Decrets del Conseller delegat
Número

Extracte

D001/12, de 13 de gener

Contracte de serveis a APENEA-URSUS per atenció al C.I. de
can Boquet
Contracte de serveis a APENEA-URSUS per atenció al P.I. del
Centre de Documentació del parc
Contracte de serveis a Nicsal, S.L. pels serveis de neteja de les
oficines del Consorci
Contracte de serveis a F.X. Macià pel treball de seguiment
d’algunes espècies de rapinyaires al parc
Contracte de serveis a Fundació Bosch i Gimpera-Universitat de
Barcelona pel treball de realització de Cartografia dels hàbitats
Corine i HIC al parc
Formalització del contracte laboral amb JA.V.T per
reclassificació de la plaça de guarda forestal C1
Incoació de l’expedient 3PS/12-Mod.02 d’Incorporació de
Romanents per a despeses generals
Aprovació de l’expedient 3PS/12-Mod.02 d’incorporació de RLT
Contractació amb caràcter d’urgència de Josep Puig Rovira com
a guarda forestal per a la Campanya de prevenció d’incendis
2012
Contractació amb efectes 1 de juny del personal del DPI

D002/12, de 13 de gener
D003/12, de 13 de gener
D004/12, de 13 de gener
D005/12, de 14 de febrer

D006/12, de 20 de març
D007/12, de 26 de març
D008/12, de 27 de març
D009/12, de 22 de maig

D010/12, de 25 de maig

A continuació, el Sr. President exposa als assistents la conveniència de sotmetre a debat i aprovació un
punt sobrevingut que seria l’aprovació d’un conveni de col·laboració amb l’Institut d’ensenyament
secundari de La Roca del Vallès per al seguiment de treballs de recerca de batxillerat al Parc de la
Serralada Litoral

PUNT D’URGÈNCIA .- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI DEL
PARC DE LA SERRALADA LITORAL I L’INSTITUT D’ENSENYAMENT SECUNDARI DE LA ROCA DEL
VALLÈS PER AL SEGUIMENT DE TREBALLS DE RECERCA DE BATXILLERAT AL PARC DE LA
SERRALADA LITORAL
Seguidament, el Sr. President sotmet a votació la urgència del punt, essent que per unanimitat dels
assistents s’acorda votar favorablement envers la urgència del punt i incloure’l dintre de l’ordre del dia dels
punts a tractar en la present sessió.
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’IES de la Roca del Vallès ha sol·licitat la col·laboració del Consorci del Parc de la Serralada Litoral en el
seguiment de treballs de recerca de Batxillerat relacionats amb el coneixement, la conservació i la
protecció del medi natural que han de ser elaborats al llarg dels mesos d’estiu 2012.
El Consorci del Parc de la Serralada Litoral té entre els seus objectius promoure accions de sensibilització
sobre els valors naturals
Atenent a la coincidència d’interessos d’ambdues parts es proposa al Consell Plenari l’adopció dels
següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració amb l’IES La Roca del Vallès amb el contion gut següent:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI DEL PARC DE LA SERRALADA LITORAL I
L’INSTITUT D’ENSENYAMENT SECUNDARI DE LA ROCA DEL VALLÈS PER AL SEGUIMENT DE
TREBALLS DE RECERCA DE BATXILLERAT AL PARC DE LA SERRALADA LITORAL
ENTITATS QUE FORMALITZEN EL CONVENI :
D’una part el Sr. Rafel Ros Penedo, President del Consorci del Parc Serralada Litoral (en endavant
Consorci), amb NIF P-0800047-C i domicili als efectes d’aquest Conveni a l’avinguda Onze de Setembre,
número 53 de Cabrera de Mar, en ús de les facultats que li són conferides per l’art. 92.3.a) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del Règim Local
Per altra el Sr. Josan Pac, Director de l’IES La Roca del Vallès amb DNI 17999966, amb domicili als
efectes d’aquest Conveni al carrer Sant Jordi s/n de La Roca del Vallès
Ambdós assistits pel Sr. Santiago Pérez Olmedo, secretari del Consorci.
Intervenen en funció dels seus càrrecs respectius i en ús de les facultats que tenen
conferides, i ambdues parts exposen a títol de preàmbul els següents punts:
PACTES
Primer. Objecte
És objecte d’aquest conveni la col·laboració i seguiment de treballs de recerca de Batxillerat del centre
educatiu al Parc de la Serralada Litoral.
Segon. Termini
El període de vigència serà d’un any des de la data de la signatura.
No obstant això, es podrà prorrogar la vigència d’aquest conveni de forma tàcita, per anys naturals. En el
cas que alguna de les parts decideixi la rescissió caldrà que ho comuniqui a l’altra per escrit amb una
antelació mínima de dos mesos.
El present conveni entrarà en vigor a partir de la signatura d’aquest.

Tercer. Condicions de la col·laboració
El Consorci del Parc de la Serralada Litoral es responsabilitza de l’aportació de documentació tècnica
teòrica i implicació en el treball de camp pràctic dels treballs de recerca i l’IES La Roca es responsabilitza
de la tutorització de l’alumnat participant i la cessió per a ús tècnic del treball resultant al Consorci.
DRETS I OBLICACIONS DE LES PARTS
Quart. Les parts actuants es reserven la facultat de rescindir unilateralment el present conveni, amb
preavís de dos mesos, si així es justifiqués per circumstàncies d’aplicació d’alguna norma legal vigent, de
major interès públic, per ampliació, canvi o suspensió de destinació en l’ús sense consulta, i sense que hi
hagi dret a reclamació de cap indemnització per part dels Instituts d’Ensenyament.
Cinquè. Tot canvi de destinació parcial o total respecte a les activitats descrites en el pacte primer,
suposarà l’extinció del conveni.
Sisè. El Consorci i l’institut vetllaran perquè l’activitat desenvolupada per aquest estigui dintre els objectius
que conjuntament fixin en cada moment dintre el seu Programa d’actuacions. Amb aquesta finalitat, l’
Institut es compromet a facilitar la informació que li sigui sol·licitada pel Consorci.
Atesa la naturalesa administrativa del present conveni, li seran d’aplicació, amb exclusió de qualsevol altre
procediment i jurisdicció, el procediment administratiu i contenciós administratiu amb submissió als
tribunals del domicili del Consorci del Parc Serralada Litoral que fossin competents.
I en prova de conformitat les parts signen el present conveni, que s’estén per duplicat i a un sol efecte, en
el lloc i data assenyalats a Cabrera de Mar, 20 de juny de 2012”
SEGON.- Notificar el present acord al Director de l’IES La Roca del Vallès”
16.- INFORMES, PRECS I PREGUNTES
No n’hi ha.
I no havent res més a tractar, el Sr. President declara acabada la sessió a les 14:30 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

