2CP01/11
Acta de la sessió ordinària del Consell Plenari del Consorci del Parc de la Serralada Litoral
celebrada el 23 de març de 2011

A Cabrera de Mar, comarca del Maresme, a les tretze hores i trenta minuts del dia 23 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. Daniel Cortés Martín, els representants designats
pels Ens consorciats següents:
Sr. Alex Asensio Ferrer, representant de l’Ajuntament d’Alella
Sra. Assumpta Boba Caballé, representant de l’Ajuntament d’Argentona
Sr. Jordi Mir Boix, representant de l’Ajuntament de Cabrera de Mar
Sr. Daniel Cortés Martín, representant de l’Ajuntament de Montornès del Vallès
Sr. Sebastià Pujol i Puig, representant de l’Ajuntament de Premià de Dalt
Sra. Emma Peiró Sales, representant de l’Ajuntament de Teià
Sr. Josep Mayoral Antigas, representant de la Diputació de Barcelona
Assisteixen també, amb veu i sense vot:
Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci
Sr. Jordi Bellapart Colomer, Conseller Delegat del Consorci
Han excusat la seva assistència:
Sr. Cèsar Andreu Cabot, representant de l’Ajuntament de Vallromanes
Sr. Rafael Ros Penedo, representant de l’Ajuntament de La Roca del Vallès
No han assistit:
Sra. Mercè Fernández Lloret, representant de l’Ajuntament de Cabrils
Sra. Montserrat Cobo Castellano, representant de l’Ajuntament de Sta. Ma. de Martorelles
Sr. Joan Pau Hernández Roura, representant de l’Ajuntament de Tiana
Sr. Ramon Majà Esteve, representant de l’Ajuntament de Vilanova del Vallès
Sr. Joan Adell Pla, representant de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt
Sr. David Mejia Ayra, representant del Consell Comarcal del Maresme
Sr. Ferran Jiménez Muñoz, representant del Consell Comarcal del Vallès Oriental
Sr. Eloy Beulàs Ors, representant suplent de la Generalitat de Catalunya
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, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 2CP05/10, DE 17 DE NOVEMBRE
DE 2010.
Havent estat distribuït l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de Consell Plenari del
Consorci Parc Serralada Litoral de 17 de novembre de 2010 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 de Consell
Plenari del Consorci Parc Serralada Litoral de 17 de novembre de 2010.

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.

3.- MODIFICAR EL CALENDARI DE SESSIONS DEL CONSELL PLENARI I DE LA COMISSIÓ
EXECUTIVA.
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 sessió celebrada el 17 e novembre de 2010 el Consell Plenari va adoptar l’acord d’aprovar
el calendari de sessions de La Comissió Executiva i del propi Consell Plenari per l’exercici
2011.
Considerant que el mes de maig es dissoldrà l’actual composició del Consell Plenari amb motiu
de la convocatòria d’eleccions municipals i atesa la necessitat que sigui el consell actual qui
aprovi el compte general del darrer exercici.
Considerant també que durant el període de campanya electoral els representants dels ens
locals veuen reduïda la seva disponibilitat.
Es proposa l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Modificar la data de celebració de la sessió plenària del primer trimestre traslladantla del 16 al 23 de març.
SEGON.- Celebrar la sessió de la Comissió Executiva del segon trimestre el 20 d’abril de 2011
TERCER.- Celebrar la sessió ordinària del Consell Plenari del segon trimestre el 4 de maig de
2011
QUART.- Informar a tots els ens consorciats de l’adopció d’aquests acords.”

4.- DONAR COMPTE DEL DECRET DEL PRESIDENT 004/2011, DE 7 DE FEBRER,
D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2010.
Per part del Sr. Secretari, i a instància de la presidència, es dóna compte, a efectes de
coneixement, del Decret de presidència número 004/2011, de 7 de febrer de 2011, sobre
aprovació de la liquidació pressupostària del Consorci corresponent a l’exercici econòmic 2010,
d’acord amb el següent contingut:
“Vist l’expedient de liquidació del Consorci del Parc Serralada Litoral corresponent a l’exercici
de 2010 formulada per la Intervenció de Fons, en compliment del que es disposa als articles 89
i 90 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, i els articles 191,192 i 193 del Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals.

De conformitat amb allò que disposen els esmentats articles, per la present
HE RESOLT:
Primer.- Aprovar la liquidació del Pressupost de la Corporació de l’exercici de 2010, segons el
resum següent:
RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Drets reconeguts nets de l’exercici
b) Obligacions reconegudes netes
c) Resultat Pressupostari de l’exercici
Desviaments Positius finançament de l’exercici
Desviaments Negatius finançament de l’exercici
Despeses Finançades amb R.T.D.G
Resultat Pressupostari ajustat

943.929,91 €
1.018.722,79 €
-74.792,88 €
3.800,39 €
0,00 €
103.632,90 €
32.640,41 €

ROMANENT DE TRESORERIA
1. Fons líquids de tresoreria a fi de l’exercici
2. Drets pendents de cobrament a 31.XII.2010
De l’exercici corrent

36.494,28 €
184.632,56 €
184.632,56 €

D’exercicis tancats

0,00 €

D’altres operacions no pressupost

0,00 €

Ingressos pendents d’aplicació definitiva (-)

0,00 €

3. Obligacions pendents de pagament a 31.XII.2010
De l’exercici corrent
D’exercicis tancats
D’altres operacions no pressupost.
Pagaments pendents d’aplicació definitiva (-)
I. Romanent de Tresoreria total
II. Saldos de dubtós cobrament (-)
III. Excés de finançament afectat
IV. Romanent de Tresoreria per a despeses generals

102.609,03 €
76.663,75 €
0,00 €
25.945,28 €
0,00 €
118.517,81 €
3.689,96 €
00,00 €
114.827,85 €

Segon.- Incorporar a l’exercici 2011, vist el Romanent de Tresoreria que presenta aquesta
liquidació, els següents crèdits compromesos:

Data

Aplicació

Import

01/01/2010
31/08/2010
28/09/2010

22706
22706
22706

1.770,00
7.028,08
1.875,00

Contractista adjudicatari
Institut Català d'Ornitologia
Xavier Tarruella Ayza
DEPANA

Concepte
Seguiment de l'avifauna
70% del contracte Pla Conservac
50% restant gestió Parc a Taula

Tercer.- Donar compte d’aquest decret al Consell Plenari del Consorci a la primera sessió que
es celebri.
Quart.- Trametre còpia de la Liquidació a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de
Catalunya.”

5.- INFORMAR, SI S’ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST 2010, ALS
EFECTES PREVISTOS A L’ARTICLE 212.2 DEL TEXT REFÓS DE LA LLEI D’HISENDES
LOCALS.
EL Sr. President exposa detalladament aquest punt de l’ordre del dia, essent que, dins la reunió
ordinària convocada per al dins d’avui, es passa a tractar el punt 5 de l’ordre del dia
corresponent a la constitució del Consell Plenari en Comissió Especial de Comptes d’acord
amb allò previst a l’article 21 de les Bases d’execució del Pressupost, i procedir, si s’escau, a
l’emissió de l’Informe envers el Compte General corresponent a l’exercici de 2009, als efectes
previstos a l’article 212.2 del TRLRHL, dins de l’expedient d’aprovació del Compte General
2010.
En compliment de l’article 212.2 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, aquesta Comissió ha
procedit a l’examen de l’exercici 2010, per quin efecte ha tingut a la vista els esmentats estats i
comptes junt amb els documents corresponents.
A continuació i per part del Sr. Secretari es dóna lectura a la proposta d’acord, essent que
examinats aquests documents i resultant que confrontat l’esmentat Compte General amb el
Pressupost, els acords de modificació de l’estat de despeses, la general amb el Pressupost, els
acords de modificació de l’estat de despeses, la liquidació del Pressupost, i els manaments de
pagament que amb els seus justificants han estat posats a disposició de la Comissió, més els
manaments d’ingrés corresponents que ha pogut examinar i confrontar, igual que el resultat de
l’acta d’arqueig, estima la Comissió que queda degudament justificat el susdit compte, adoptant
per unanimitat el següent acord:
“Vist el Compte General del Pressupost corresponent a l’exercici 2010, formulat per la
Intervenció de Fons d’acord amb allò que disposa l’article 212 del RDL 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
Atès que la Base 21 d’execució del pressupost estableix que el Consell Plenari es constituirà
com a Comissió Especial de Comptes a l’objecte de comprovar i d’informar el Compte General,
d’acord amb els termes establerts en l’article 212 del text refós de la LRHL.
Atès que d’acord amb l’article 101.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de Llei Municipal de Règim Local de Catalunya, el compte general i la
documentació complementària han estat a disposició dels membres del Consell Plenari perquè
els pugessin examinar i consultar amb l’antelació mínima de quinze dies que preveu la
legislació vigent.

En virtut de tot això, es proposa al Consell Plenari l’adopció del següent acord:
PRIMER.- INFORMAR FAVORABLEMENT el Compte General de l’exercici 2010 del Consorci
del Parc de la Serralada Litoral.
SEGON.- SOTMETRE l’expedient a exposició pública durant el termini de quinze dies hàbils, a
fi que durant aquest termini i vuit dies més els interessats pugin formular les observacions,
inconvenients i defectes.
TERCER.- DETERMINAR que pel cas de no formular-se’n cap observació durant l’esmentat
termini, l’informe s’entendrà elevat a definitiu i l’expedient serà sotmès a aprovació
reglamentària pel Consell Plenari del Consorci en el termes previstos a l’article 212.4 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.”
En conseqüència, aquesta Comissió subscriu el present informe, entén procedent l’aprovació
del compte esmentat, malgrat el qual, prèvia exposició al públic, el Consell Plenari del Consorci,
amb el seu superior criteri, acordarà el que estimi procedent.

6.- APROVAR, SI S’ESCAU, L’ANNEX PER L’EXERCICI 2011 DEL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ AMB EL CONSELL COMARCAL DEL MARESME DE SUPORT TÈCNIC EN
MATÈRIA DE MEDI AMBIENT.
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci, que
intervé per exposar extensament el contingut extensament aquest punt de l’ordre del dia:
Objecte: suport tècnic CCM en matèria de medi ambient
TOTAL: 28.500 €
1. Pla manteniment xarxa viària bàsica (2011)
2. Projecte arranjament camí Font Picant (Cabrera de Mar),
camí Serra (Teià) i camí de Can Boquet (Vilassar de Dalt) (2011)
3. Pla Conservació (fase III) (2011)
4. Projecte accés Cova Encantades (Cabrils) (2011)
5. Projecte 5 àrees d’aparcament:
Roca Toni, Central elèctrica (2011)
Coll Clau, Mútua metal.lúrgica i Font Picant Cabrera (2012)
6. Projecte 7 àrees mirador: Castell Burriac, Nou pins, Turó Baldiri,
Turó Castellruf, Turó Lledó, Turó Can Planas i Turó Oriols (2012)
7. Direcció obra font Vallès (2012)
8. Direcció obra font Maresme (2012)
9. Pla senyalització (2012)
10. Redacció estudi socioeconòmic (2012)
11. Pla camins i senders (2012)

3.000 €
3.000 €
1.000 €
1.000 €

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

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 Consell Plenari de 17 de novembre de 2010 va aprovar el conveni de col·laboració amb el
Consell Comarcal del Maresme per al suport tècnic en matèria de medi ambient. El pacte
Primer contemplava que L’annex (del Conveni) es renovarà definint els projectes de
col·laboració fins assolir, amb la contraprestació de serveis tècnics per part de personal del
Consell, la compensació dels imports reduïts.
És per això que es proposa l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- Aprovar l’annex del conveni de col·laboració entre el Consorci Parc Serralada litoral i
el Consell Comarcal del Maresme per al suport tècnic en matèria de medi ambient per a
l’exercici 2011, amb el contingut següent:
“Conveni de col·laboració entre el Consorci Parc Serralada litoral i el Consell Comarcal del
Maresme per al suport tècnic en matèria de medi ambient
Mataró, 17 de març de 2011
REUNITS
D’una part el Sr. Josep Jo i Munné, president del Consell Comarcal del Maresme, actuant en el
seu nom i representació.
De l’altra part el Sr. Daniel Cortés Martín, president del Consorci Parc Serralada Litoral,
actuant en el seu nom i representació.
MANIFESTEN
I.- Que el Consorci del Parc Serralada Litoral és un ens consorcial públic de caràcter local i de
naturalesa associativa i institucional, que té per objecte l’ordenació, el desenvolupament i la
gestió del Parc mitjançant les formes de gestió establertes per la legislació de règim local i l’ús i
el foment dels instruments de cooperació interinstitucional per tal d’estudiar i cercar solucions
globals als problemes de l’Espai Natural que li dóna nom, i constituir un fòrum consultiu i
assessor de debat i participació en el marc de l’objecte del Consorci.
II.- Que el Consell Comarcal del Maresme, com a ens públic de caràcter local supramunicipal,
és membre del Consorci Parc Serralada Litoral, essent que d’acord amb allò disposat a l’article
33 dels Estatuts dels Consorci Parc Serralada Litoral, es troba degudament capacitat i en
disposició de prestar l’encàrrec de gestió que més endavant es descriurà, a través de l’equip
tècnic de l’àrea de Territori i Medi Ambient.
En virtut de tot el que precedeix, ambdues parts, reconeixent-se mútuament plena capacitat per
aquest acte i de comú acord, estableixen aquest conveni de col·laboració que es regirà pels
següents:
PACTES
PRIMER.- L’objecte d’aquest conveni és regular l’encomana de gestió que formula el Consorci
del Parc Serralada Litoral a l’àrea de Territori i Medi Ambient del Consell Comarcal del
Maresme per a la realització de caràcter material i tècnic dels projectes recollits a l’annex del
present conveni, com a aportació en espècie del Consell Comarcal del Maresme com a
membre del Consorci,sense que aquest fet pugui comportar una pèrdua en el nivell de
compromís previst pel Consorci en aquests exercicis.
La col·laboració del Consell consistirà en la dedicació de personal tècnic qualificat en la
realització de projectes previstos en els programes d’actuació del Consorci.
L’annex es renovarà definint els projectes de col·laboració fins assolir, amb la contraprestació
de serveis tècnics per part de personal del Consell, la compensació dels imports reduïts.,
SEGON.- El Consell Comarcal del Maresme, mitjançant l’àrea de Territori i Medi Ambient
redactarà els projectes tècnics i en portarà la direcció tècnica de les obres assenyalats en el
dispositiu precedent, mitjançant personal tècnic comarcal degudament capacitat.
TERCER.- El valor a compensar es xifra en una xifra aproximada de 10.000 €/any per a cada
un dels exercicis (desglossats per projecte redactat i obra dirigida a l’annex del conveni)
QUART.- S’estipula expressament que la compensació del valor expressat en el pacte
precedent s’efectuarà mitjançant la prestació de serveis

CINQUÈ.- El Consorci Parc Serralada Litoral proporcionarà les dades tècniques suficients i
necessàries per tal de poder portar a terme els treballats encomanats.
SISÈ.- La vigència d’aquest conveni es fixa fins el 31 de desembre de 2012, no obstant es
podrà prorrogar tàcitament per anys naturals mentre cap de les dues parts no el denunciï amb
una antelació mínima de dos mesos a la data de finalització del període de vigència. La
continuïtat i contingut en projectes del conveni s’acordarà per bianualitats, mitjançant la
signatura de l’annex al conveni corresponent a la bianualitat.
SETÈ.- Aquest conveni es pot extingir per alguna de les causes següents:
1.- De mutu acord entre les parts.
2.- Per l'incompliment per qualsevol d'ambdues parts de les clàusules pactades.
3.- Qualsevol altra causa determinada en la legislació vigent.
El president del Consorci
Parc Serralada Litoral
Daniel Cortés Martín

El president del Consell
Comarcal del Maresme
Josep Jo Munné

ANNEX del Conveni de col·laboració entre el Consorci Parc Serralada litoral i el Consell
Comarcal del Maresme per al suport tècnic en matèria de medi ambient (programa 2011-2012)
Descripció de quantitat econòmica disponible conveni aplicable en serveis tècnics 2009-2010: 8.500 €
Descripció de quantitat econòmica disponible conveni aplicable en serveis tècnics 2011: 10.000 €
Descripció de quantitat econòmica disponible conveni aplicable en serveis tècnics 2012: 10.000 €
TOTAL quantitat econòmica disponible aplicable en serveis tècnics: 28.500 €

Definició dels projectes de col·laboració a desenvolupar per a l’anualitat 2011:
• Redacció del Pla de manteniment de la xarxa viària bàsica del parc. Cost del treball:
3.000 € (redacció de la memòria d’intervenció i direcció dels treballs)
• Redacció del Projecte Tècnic d’arranjament i consolidació completa del camí del
pujador de la Font Picant de Cabrera de Mar, camí de la Serra de Teià i camí de Can
Boquet de Vilassar de Dalt. Cost del treball: 3.000 € (redacció de la memòria
d’intervenció i direcció dels treballs).
• Direcció Tècnica de l’obra d’arranjament de la font seleccionada catàleg fonts i basses
2011 del Vallès Oriental. Cost del treball: 1.000 €.
• Direcció Tècnica de l’obra d’arranjament de la font seleccionada catàleg fonts i basses
2011 del Maresme. Cost del treball: 1.000 € .
• Col·laboració al Projecte Tècnic del Pla de Conservació del Parc de la Serralada Litoral.
Fase III Diagnosi. Cost del treball: Cost del treball: 1.000 € (col.laboració en la fase de
diagnosi del Pla de Conservació del parc).
• Desenvolupament d’actuacions del Pla d’Ús Públic del Parc (àrees d’aparcament,
miradors i àrees de lleure):
• Redacció i direcció tècnica dels projectes de construcció de les àrees d’aparcament de
la Roca d’en Toni, Coll de Clau, Cruïlla central elèctrica, Mútua metal.lúrgica, i Font
Picant de Cabrera de Mar). Cost del treball: 2.500 €
• Redacció i direcció tècnica dels projectes de construcció de les àrees de mirador
existents a Castell de Burriac i Mirador de Nou pins. Creació de noves àrees de mirador
a Turó d’en Baldiri, Turó de Castellruf, Turó de Lledó, Turó de Can Planas i Turó dels
Oriols. Creació de noves àrees de lleure a la Font Picant d’Argentona, Cost del treball:
3.000 €
• Redacció i direcció tècnica de la construcció d’accés a la Cova de les Encantades
(projecte patrimoni arqueològic). Cost del treball: 1.000 € (projecte d’obra i direcció de
les obres)
• Redacció del Pla de senyalització del parc. Realització de l’estudi executiu dels
requeriments de senyalització del parc (senyalització d’ús públic: mapes de parc,
senyalització d’accés a elements d’interès i equipaments del parc; senyalització de

•
•

prevenció d’incendis). Cost del treball: 4.000 € (redacció de la memòria d’intervenció i
direcció dels treballs)
Redacció de l’estudi socioeconòmic de la població i activitat del parc. Descripció,
diagnosi i proposta de línies d’actuació de foment de l’activitat econòmica al parc. Cost
del treball: 4.000 € (redacció de la memòria de diagnosi i línies d’actuació)
Redacció del Pla de camins i senders del parc. Inventari i cartografiat de la xarxa de
camins i senders del parc i pla d’ordenació dels seus usos. Cost del treball: 5.000 €
(redacció de la memòria descriptiva i cartogràfica i línies d’actuació)

TOTAL quantitat econòmica projectes descrits aplicable en serveis tècnics 28.500 €
Al cost valorat d’aquests projectes és 28.500 €. El present conveni distribueix completament la
quantitat econòmica pendent de 2009-2010 (8.500 euros) i la quantitat econòmica prevista per
a 2011 (10.000 euros) i 2012 (10.000 euros).
Mataró, 17 de març de 2011
El president del Consorci
Parc Serralada Litoral

El president del Consell
Comarcal del Maresme

Daniel Cortés Martín

Josep Jo Munné”

SEGON.- FACULTAR al Sr. President del Consorci del Parc de la Serralada Litoral per a la
signatura de l'esmentat annex
TERCER.- NOTIFICAR al Consell Comarcal del Maresme els presents acords.”
Essent les 13:42 hores s’incorpora a la present sessió de Consell Plenari el Sr. Cèsar Andreu
Cabot, representant de l’Ajuntament de Vallromanes

7.- INFORMAR DE LES GESTIONS AMB ACESA PEL PATROCINI DELS PORJECTES DEL
PARC.
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci, que
intervé per exposar extensament el contingut extensament aquest punt de l’ordre del dia.
•
•

Pla de Conservació: 5.000 €
Restauració torre de Sant Miquel

8.- DONAR COMPTE DEL DECRET DEL PRESIDENT 005/2011, DE 18 DE FEBRER,
D’ASSIGNACIÓ FUNCIONS GERENT LLOC DE TREBALL TÈCNIC EN GESTIÓ DEL MEDI
NATURAL
El Sr. President cedeix la paraula al Sr. Jordi Bellapart Colomer, Conseller Delegat del
Consorci, que intervé per exposar extensament el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia,
manifestant que mitjançant el Decret 005/2011, de 18 de febrer el president del Consorci va
dictar la resolució amb el contingut literal següent:
“Amb motiu dels canvis en la organització funcional del Consorci del Parc de la Serralada
Litoral, el president va dictar el decret D015/2009. de 2 de novembre, mitjançant el qual es va
contractar Iguázel Pac Rodriguez per al lloc de lliure designació amb caràcter laboral especial i
temporal de gerent, previst a l’article 17 dels Estatuts del Consorci.

La treballadora Iguázel Pac Rodriguez ha presentat al Registre d’Entrada núm. 099 la seva
renúncia al contracte laboral especial de gerent d’aquest mateix Consorci.
Vist que per raons organitzatives s’escau assignar les funcions de la gerència per tal de garantir
el correcte funcionament de l’organització a un lloc de la plantilla de tècnics del Consorci del
Parc de la Serralada Litoral
Atès que segons l’article 29.3 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
reglament del personal al servei de les entitats locals, l’assignació d’atribucions als llocs de
treball, si manca l’organigrama, pot fer-se per decret del president.
Atès que segons disposa l’article 16 dels Estauts vigents el nomenament de la persona que ha
d’ocupar la gerència correspon al President del Consorci.
HE RESOLT,
PRIMER.- Assignar transitòriament al lloc de treball de Tècnic en Gestió del Medi Natural les
funcions que estatutàriament corresponen al càrrec de gerent del Consorci, autoritzant la
signatura com a tal dels documents que s’escaigui en funció del seu càrrec, amb l’avantfirma de
“gerent”.
SEGON.- Assignar un complement específic en les retribucions, corresponent a la diferència
entre el nivell de destí 20 assignat al lloc de treball de Tècnic en Gestió del Medi Natural i el
nivell de destí 23 mentre la persona que ocupi aquest lloc de treball desenvolupi les citades
funcions.
TERCER.- Notificar el present acord a la interessada.
QUART.- Donar compte d’aquesta resolució al Consell Plenari del Consorci.”

9.-RESOLDRE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES A L’APROVACIÓ INICIAL DEL PLA
D’ÚS PÚBLIC 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 el contingut extensament aquest punt de l’ordre del dia.
•

•

Al·legacions Ajuntament de Premià de Dalt:
• Es proposa desestimar al·legació d’inclusió competicions esportives i lleure
esportiu extrem al PUP
• Es proposa estimar l’al·legació correcció apartat recollida contenidors.
Al·legacions Associació propietaris Vall de Rials (Alella):
• En general, Associació ha consultat un document no actualitzat de PUP
• Es proposa desestimar al·legacions:
• inclusió d’activitats agràries i forestals al PUP
• consideració camins gestió pública
• ampliació termini exposició del PUP
• revisió ordenances
• Es proposa estimar parcialment al·legació participació propietaris finques i
explotacions agràries gestió Parc.

A continuació intervé el Sr. Sebastià Pujol i Puig, representant de l’Ajuntament de Premià de
Dalt, per manifestar que lamenta no haver trobat una estimació de la inclusió de les
competicions esportives i lleure esportiu extrem al PUP, i que en conseqüència al seu
Ajuntament es plantejaran sortir del Consorci.

Seguidament intervé el Sr. President per manifestar que tots els municipis han rebut pressions
d’entitats esportives, però que estaríem en una enorme contradicció si en el PUP introduíssim
activitats esportives extremes.
A continuació la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci, intervé per exposar que tot i
no ser de competència del Consorci, aquest tipus d’activitats no es podrien fer al Parc perquè el
Pla Especial no les empara. El PUP permet tot tipus d’activitats de lleure i esportives, però no
extremes, i els convida a poder seure i parlar-ne per poder trobar un apropament de les dues
visions.
Seguidament intervé el Sr. President per manifestar a la vista de les exposicions fetes i per tal
d’estudiar novament el contingut de les posicions exposades, que el present punt de l’ordre del
dia queda sobre la taula fins a la propera sessió de Consell Plenari.

10.- APROVACIÓ DE LES BASES DEL IV CONCURS 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 el contingut extensament aquest punt de l’ordre del dia.
•
•
•
•
•

Categories: fauna, flora, presència humana, activitat productiva tradicional
Format presentació: paper i digital
Acte de presentació
Premis (Parc a taula)
Tipus de publicació

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 de la Serralada Litoral té entre els seus objectius promoure campanyes
de sensibilització sobre els valors naturals i culturals, per aquest motiu l’any 2008 va convocar
el I Concurs fotogràfic que va assolir els objectius fixats.
És per això que es proposa convocar la quarta edició del citat concurs en base als següents
acords:
PRIMER.- Aprovar les Bases del IV Concurs fotogràfic del Parc de la Serralada Litoral en els
termes següents:
Bases del IV Concurs fotogràfic del Parc de la Serralada Litoral
1. S’estableixen quatre modalitats, amb els següents temes:
a) La fauna del Parc de la Serralada Litoral. Imatges de les espècies animals del nostre
Parc: amfibis, insectes, mamífers, ocells, etc.
b) La presència humana al Parc de la Serralada Litoral. Imatges que han de reflectir la
presència de les persones al Parc, l’ús que en fan, des del lleure de natura i esportiu a
les tasques de responsabilitat de tots els agents que hi intervenen, etc.
c) La flora, el paisatge i els ecosistemes del Parc de la Serralada Litoral. Imatges de
temàtica més oberta i àmplia que reflecteixen diferents ecosistemes i altres valors
naturals i paisatgístics
d) L’activitat productiva tradicional del Parc de la Serralada Litoral. Imatges relacionades
amb la producció agrícola i ramadera, producció artesana i comercialització de
productes alimentaris del parc.

2. Les fotografies han de ser realitzades dins els límits del Parc de la Serralada Litoral, tenint
en compte la legislació d’aplicació en els Espais Naturals amb especial atenció al Decret
148/1992, de 9 de juny, sobre activitats fotogràfiques, científiques i esportives que poden
afectar les espècies de la fauna salvatge.
3. Podrà participar en aquest concurs qualsevol persona, aficionada o professional.
4. Les fotografies han de ser presentades en paper fotogràfic i en color, amb format únic de
30x45 cm i sense suport i en format digital, sense cap marca d'aigua ni cap identificació, com a
mínim amb una resolució de 300 ppp (pícsels/polsada), a una amplada i alçada mínimes de
800 x 600 pícsels, respectivament, i un pes màxim de 5 MB a l'adreça electrònica
p.slitoral@diba.cat. En cas d'enviar 3 fotos de 5 MB cada una, s'hauran d'enviar en correus
electrònics per separat.
5. El màxim de fotografies admeses per autor serà de tres, comptant totes les modalitats.
6. Al dors de cada fotografia i al cos del missatge electrònic ha de constar el títol i el lloc de
realització de la fotografia (indret i municipi), la modalitat a què concorre i el pseudònim de
l’autor o autora.
7. En un sobre tancat, a part i amb el mateix pseudònim, s’hauran de trametre les dades
personals del concursant (nom i cognoms, adreça postal, telèfon i adreça electrònica de
contacte), els títols de les obres presentades amb la indicació de la modalitat i un text descriptiu
de cada una de les imatges i d’una extensió màxima de 250 caràcters.
8. Les fotografies hauran de ser inèdites, sense haver estat mai presentades ni premiades en
cap altre concurs.
9. La inscripció en aquest concurs és gratuïta.
10. Les obres s’hauran de portar o enviar a la seu del Consorci del PARC DE LA SERRALADA
LITORAL, a l’avinguda 11 de Setembre, 53, 1r, de Cabrera de Mar (08349), p.slitoral@diba.cat,
tel. 937 540 024 (horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 9 a 14,30 hores)
11. El termini de presentació de les obres és fins al dia 15 de juliol de 2011. El Consorci es
reserva el dret d’ampliar aquest termini.
12. El jurat serà format per persones relacionades amb el món de la fotografia, de la
comunicació, de les arts i del Parc de la Serralada Litoral.
13. La decisió del jurat serà inapel·lable.
14. Les fotografies presentades que resultin guanyadores o guardonades quedaran en
propietat del Consorci del Parc de la Serralada Litoral, que en tindrà la titularitat dels drets
d’autor, de publicació i de reproducció, i dels drets de cessió a tercers, sense limitació de cap
mena i indefinidament, sempre amb la indicació al peu de la fotografia del nom de l’autor o
autora. A aquests efectes el Consorci del Parc de la Serralada Litoral podrà realitzar la
publicació, reproducció i exercici dels drets d’autor directament o en col·laboració amb altres
entitats, igualment sense limitació de cap mena i per temps indefinit.
15. La resta de fotografies podran ser recollides a la seu del Consorci entre l’1 de desembre i el
15 de febrer de 2012. A partir d’aquesta data les que no hagin estat recollides passaran a ser
propietat del Consorci.
16. El veredicte del jurat es farà públic la segona quinzena d’octubre amb convocatòria dels

mitjans de comunicació i en acte obert al públic i concursants, que tindrà lloc en un equipament
d’un municipi del parc
17. Les fotografies guanyadores o guardonades s’utilitzaran per a l’edició de material divulgatiu
del Parc, que serà distribuït a través dels 14 ajuntaments consorciats. Eventualment, se’n podrà
fer una edició de gran tiratge amb el patrocini d’una o de diverses entitats o institucions.
18. L’organització es reserva el dret de realitzar una exposició amb una selecció de fotografies
presentades al concurs a la seu de l’acte del veredicte i lliurament de premis. Eventualment,
aquesta exposició podrà ser itinerant entre els municipis consorciats que la sol·licitin. També
podrà realitzar-se una producció en suport digital que s’utilitzarà com a mitja de promoció dels
valors naturals i humans del Parc.
19.

La

participació

en

el

concurs

suposa

la

total

acceptació

d’aquestes

bases.

20. S’estableixen tres guardons per modalitat: 1r premi, 2n premi i 3r premi. En el cas que
alguns dels premis quedi desert en alguna de les modalitats, el jurat també podrà atorgar
accèssits. En qualsevol cas, el nombre màxim de fotografies premiades serà de 12.
21. Entre les fotografies guardonades se n’escollirà una que es dotarà amb un Premi
Extraordinari.
22. Dotacions dels premis:
1r premi: Guardó, un àpat en un dels restaurants que participen en el programa El Parc a Taula
per a dues persones i una cistella de productes agroalimentaris procedents dels productors que
participen en el programa El Parc a Taula.
2n premi: Guardó, una cistella de productes agroalimentaris procedents dels productors que
participen en el programa El Parc a Taula
3r premi i accèssits: Un lot de vins de procedents dels productors que participen en el programa
El Parc a Taula
Premi extraordinari: Un cap de setmana per a dues persones, en règim de pensió completa, en
una casa rural entre les que participen en el programa El Parc a Taula.”
SEGON.- Facultar àmplia i expressament al President del Consorci per l’adopció dels acords
necessaris per a l’execució del present acord.
TERCER.- Convocar el IV Concurs fotogràfic del Parc de la Serralada Litoral.”

11.- INFORMACIONS DE GERÈNCIA.
Intervé la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci, per fer una extensa exposició
d’aquest punt de l’ordre del dia, essent que informa dels següents extrems:
1. Avaluació gestió programa 2010
2. Anàlisi projectes - pressupost programa 2011
3. Dispositiu Campanya Prevenció Incendis 2011
4. Pla de participació
5. Informe inversió condicionament seu Can Magarola
6. II Trobada d’Estudiosos 2011
7. Web d’itineraris de la Xarxa de parcs

1. Avaluació gestió programa 2010
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2. Anàlisi projectes - pressupost programa 2011
INGRESSOS

845.676 €

951.900 €

- Manteniment aportacions. Disminució aportació Diputació de Barcelona
DESPESES

845.676 €

951.900 €

Cap. I Despeses de personal

509.695 €

611.184 €

-Concentració campanya prevenció incendis 3 mesos màxim risc
- Reclassificació d’un guarda C2 a C1
-Reducció retribucions bàsiques i contenció 5% complements

Cap. II Despeses corrents

227.100 €

234.820 €

172.210

Manteniment infraestructures i béns

48.367 €

172.227.00.01

Neteja punts abocament

10.000 €

172.227.06

Estudis i treballs tècnics

35.923 €

172.227.99

Servei punts informació i centre documentació

14.000 €

172.462

Subvenció ajuntaments punts informació

12.240 €

Cap.II Despeses corrents

227.100 €

172.227.06 – Estudis i treballs tècnics

234.820 €
35.923 €

Programa seguiment gestió activitat cinegètica

4.068 €

Programa seguiment xarxa CBMS

1.608 €

Programa seguiment avifauna

3.540 €

Programa seguiment quiròpters

2.600 €

Programa seguiment senglar

2.034 €

Programa seguiment rapinyaires

5.320 €

Pla Conservació

10.000 €

Parc a Taula

3.750 €

Programa gestió plagues forestals

3.000 €

Cap. VI Inversions

91.900 € 94.000 €

172.609 - Inversions noves infrastructures i béns d'ús general
Execució actuacions patrimoni arqueològic

61.900 €
15.000 €

Actuacions senyalització ús general:

5.000 €

Actuacions desenvolupament PUP: senyalització elements

5.000 €

Actuacions desenvolupament PUP: àrees mirador

10.000 €

Actuacions desenvolupament PUP: àrees aparcament

10.000 €

Restauració font d'en Mamet
Desenvolupament Pla director itineraris (redacció Fase II
i senyalització itineraris)

5.000 €
11.900 €

3. Dispositiu Campanya Prevenció Incendis 2011
•
•
•
•
•
•

Dispositiu: 4 vigilants intervenció i 8 guaites
Horari: 10.00-20.00 h
Periode: 1 juny-12 setembre 2011. Servei permanent protocol risc alfa
Coordinador Campanya Æ coordinació recursos humans i materials
Control central: Serralada de Marina
Conveni de cessió d’ús de la torre de guaita de Cirers de Bombers

4. Pla de participació
•

Objectius globals:
• apropar entitats a gestió parc
• conscienciar necessitat compatibilització activitats ús públic-conservació
• definir línies treball conjuntes

•

Objectius específics:
• treballar ordenances ús públic
• treballar aportacions sector ciclista Pla director itineraris
5. Informe tècnic inversió condicionament seu Can Magarola

•
•
•
•
•
•

Equipament emblemàtic - singular
Espai unificat oficines, magatzem i garatge
Localització fàcil i ràpid accés, a portes de parc
Connexió llum, aigua, telèfon, calefacció, internet
Conveni a mitjà - llarg termini de cessió
Estat manteniment adequat Æ potència elèctrica/climatització

Intervé el Sr. Jordi Bellapart Colomer, Conseller Delegat del Consorci, per manifestar
l’agraïment de l’esforç de l’arquitecte municipal d’Alella en relació amb aquest tema.
Seguidament intervé la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci, per manifestar que si
és tècnicament possible es farà el canvi de seu abans del canvi de govern al Consorci, a
resultes de les properes eleccions locals.
A proposta del Sr. President del Consorci, per unanimitat dels assistents s’acorda que la
propera sessió de Consell Plenari del Consorci es portarà a terme a la nova seu de Can
Magarola, per tal de conèixer la ubicació “in situ” de la nova seu. Aquesta sessió en la dita seu
s’acordarà mitjançant resolució del Sr. President que serà notificada a la totalitat dels membres
del Consorci, a fi i efecte de garantir la seva assistència.

6. II Trobada d'Estudiosos Parcs Serralada Litoral Central

•

•

•

Objectiu:
• difusió treballs i estudis parcs
• intercanvi entre investigadors
Desenvolupament:
• 17 i 18 de novembre: presentació conjunta d’estudis i treballs àmbit
parcs Serralada Litoral i Marina i Montnegre-Corredor
Propostes seu: ajuntament Premià de Dalt

7. Web d’itineraris de la Xarxa de parcs
•

•

•

•

Contingut:
• Fitxa descripció
• Elements d’interès
• Mapa .pdf + track GPS
Classificació:
• per espai natural
• tipologies:
-rutes peu senyalitzades
-rutes guiades
-rutes en bicicleta
-rutes en cotxe
-rutes literàries
-rutes ornitològiques
Itineraris senyalitzats
• 1. La roca d'en Toni
• 2. Ruta de l'esquirol
• 3. La creu de Montcabrer
• 4. Castell de Burriac-Cabrera Mar
• 5. Castell de Burriac-Argentona
• 6. Ruta del Vedat
• 7. Itinerari ornitològic Riudemeia
• 8. Ruta prehistòrica I Can Gol-Céllecs
• 9. Ruta prehistòrica II Can Planes-Sant Bartomeu
Senders de gran recorregut
• 10. Meridià verd
• 11. GR 92
• 12. GR 97-3

12.- INFORMACIONS DE PRESIDÈNCIA
El Sr. President informa dels següents assumptes:
•

Resultat reunió ampliació EIN Directora General Polítiques Ambientals
2010: aprovació CP treball comissió mixta Æ presentació Generalitat
2011: objectiu Æ anunci aprovació inicial previ a 22 maig

•

Proposta incorporació al Consorci de l’ajuntament de Montmeló. En aquest sentit el Sr.
President del Consorci manifesta la voluntat determinant de l’Ajuntament de Montmeló
en pertanyer al Consorci.

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
2010
D014/10, de 14 de
desembre
2011
D001/11, de 20 de
gener
D002/11, de 28 de
gener
D003/11, de 3 de
febrer
D004/11, de 7 de
febrer
D005/11, de 18 de
febrer

Aprovació de les Bases i convocatòria del procés de selecció d’un tècnic
en gestió del medi natural interí

Establiment de serveis mínims amb motiu de la vaga general de 27 de
gener de 2010
Decret admesos i exclosos del procés de selecció de Tècnic de Gestió del
Medi Natural
Adhesió al servei e.FACT i consentiment de rebre factures electròniques
Aprovació de la liquidació del pressupost 2010
Assignació de les funcions de gerent al lloc de treball de Tècnic de Gestió
del Medi Natural

Decrets del Conseller Delegat
2010
D016/11 de 16 de Participació del personal en les eleccions de 28/11/10
novembre
D017/11, de 31 de
Incoació de l’exp. 3PSMod03/10 de suplment de crèdits per incororació de
desembre
Romanents
D018/11, de 31 de
Aprovació de l’exp. 3PSMod03/10 de suplment de crèdits per incororació
desembre
de Romanents
2011
D001/11, de 25 de
gener
D002/11, de 25 de
gener
D003/11, de 5 de
gener
D004/11, de 15 de
febrer
D005/11, d’1 de març

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 Centre de Formació-l’Associació per la reirada de
brossa al parc
Formalització del contracte laboral interí amb Iguázel Pac com a Tècnica
en Gestió del Medi Natural
Aprovació de l’ajuda per fills recollida a l’acord 1.I de la Mesa General de
Negocació per a l’any 2011
D006/11, de 4 de març Contractació a efectes 1 de juny de personal per a la campanya de
prevenció d’incendis forestals 2011
14.- SUGGERIMENTS I QÜESTIONS SOBREVINGUDES
La Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci posa de manifest la existència d’una
qüestió sobrevinguda, que haurà de tractar-se com a punt d’urgència en l’ordre del dia de la
pressent sessió de Consell Plenari del Consorci, en concret, Conveni de col·laboració amb
l’Ajuntament d’Argentona per a la construcció, col·locació i seguiment de caixes niu per
l’avifauna .
A continuació, el Sr. President sotmet a votació la urgència del punt, essent que per unanimitat
dels membres presents 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.

A continuació, per part del Sr. Secretari es dona lectura a la proposta d’acord, essent que
seguidament, per unanimitat dels membres presents de la Comissió Permanent, s’adopta el
següent ACORD:
“Tant l’Ajuntament d’Argentona com el Consorci del Parc Serralada Litoral tenen, entre els seus
objectius, la promoció d’actuacions adreçades a la conservació del medi natural i la promoció
d’activitats de sensibilització i respecte a aquests valors.
Amb aquest objecte ambdós ens proposen van signar un conveni de col·laboració d’un projecte
adreçat a ampliar la xarxa de caixes niu per l’avifauna que contribueixi millorar les possibilitats
reproductives d’algunes espècies.
És per això que es proposa al Consell Plenari l’adopció del següent acord:
Primer.- APROVAR el CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI DEL PARC
DE LA SERRALADA LITORAL I L’AJUNTAMENT D’ARGENTONA PER A CONSTRUCCIÓ,
COL·LOCACIÓ I SEGUIMENT DE CAIXES NIU PER A L’AVIFAUNA DEL PARC DE LA
SERRALADA LITORAL
ENTITATS QUE FORMALITZEN EL CONVENI :
D’una part el Sr. Daniel Cortés i Martín, 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. Pep Masó Nogueras, alcalde d’Argentona Amb domicili als efectes d’aquest
Conveni al carrer Ramon Par, núm. 1.08310 Argentona
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:
1. Objectiu
Els objectius del projecte són:
1) Construcció i col·locació de caixes niu per a l’avifauna present al Parc de la Serralada Litoral
(annex: dossier de descripció de construcció de caixes niu).
2) Divulgació d’aspectes de conservació del Parc de la Serralada Litoral i ampliació de la xarxa
de caixes niu existent al Parc de la Serralada Litoral.
3) Formació en aspectes de conservació del medi natural d’alumnat d’ensenyament secundari
de municipis del Consorci del parc.
2. Col·laboradors
El projecte es desenvolupa basat en la col·laboració de:
1). Consorci del Parc de la Serralada Litoral. Responsable: Iguázel Pac, Gerent del Consorci;
Roser Loire, biòloga del Consorci.
Av. Onze de Setembre, 53, 1r 08349 Cabrera de Mar Tel. 937 540 024 / Fax 937 540 022
2). Ajuntament d’Argentona: Pep Masó Nogueras, alcalde d’Argentona
C/ Ramon Par, núm. 1 08310 Argentona Tel.: 93 797 49 00 Fax: 93 797 08 00
3. Descripció
1). Descripció de l’alumnat: el projecte va dirigit a l’alumnat d’escola primària del municipi
d’Argentona i d’altres municipis participants al 1er Fòrum Territorial de la XESC (Xarxa

d’Escoles per la Sostenibilitat de Catalunya, que es durà a terme el proper 15 de març de
2011.
2). Organització del projecte: el projecte es desenvoluparà en 1 fase:
*Fase 1: col·locació de caixes niu: 1 jornada de col·locació de caixes niu estructurada en grups
de 5/6 alumnes del total de 100 alumnes participants. La col·locació de les caixes niu es
localitzarà en la l’àmbit del parc de la Serralada Litoral pertanyent al sector d’ArgentonaCabrera de Mar.
3). Organització de recursos:
El Consorci del Parc de la Serralada Litoral es responsabilitza de l’aportació del material
necessari per al desenvolupament de la fase 1 del projecte (10 caixes niu) i l’ajuntament
d’Argentona es responsabilitza de la tutorització i guiatge de l’alumnat participant.
4). Material:
Fase
Fase 1: col·locació de caixes
niu

Material

Eines

-Filferro, cartografia del parc.

- Perxa, GPS.

5). Calendari
Fase
Fase 1: col·locació de caixes niu

Periode
1 sessió en data 15 de març de
2011

PACTES
Primer. Objecte
És objecte d’aquest conveni la col·locació de caixes niu per a l’avifauna present al Parc de la
Serralada Litoral, a divulgació d’aspectes de conservació del parc i ampliació de la xarxa de
caixes niu actual, tot formant l’alumnat dels centres d’ensenyament que hi participen.
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 del material
necessari per al desenvolupament de la fases 1 del projecte i l’ajuntament d’Argentona es
responsabilitza de la tutorització i guiatge de l’alumnat participant.
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’Ajuntament 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’Ajuntament 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.
Cabrera de Mar, 1 de març de 2011
Daniel Cortés Martín
President del Consorci del
Parc de la Serralada Litoral

Pep Masó Nogueras
Alcalde d’Argentona
“

SEGON.- FACULTAR al Sr. President del Consorci del Parc de la Serralada Litoral per a la
signatura de l'esmentat conveni
Seguidament intervé el Sr. Sebastià Pujol i Puig, representant de l’Ajuntament de Premià de
Dalt, que comenta el tema de la finca de Can Mateu.
La Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci intervé a continuació per posar de manifest
l’interès del Consorci en que s’arribi a una solució que satisfaci a ambdues parts, propietat i
Ajuntament de Premià de Dalt.
I no havent res més a tractar, el Sr. President declara acabada la sessió a les 14:25 hores, de
la qual s’estén la present acta que com a Secretari certifico.

Vist i Plau

El President
Daniel Cortés Martín

El Secretari
Santiago Pérez i Olmedo

