2CP03/12

Acta de la sessió ordinària del Consell Plenari del Consorci del Parc de la Serralada Litoral celebrada el
19 de setembre 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. Pere móra Juvinyà, representant de l’Ajuntament d’Argentona
Sr. Antonio Abel Nuri, representant suplent de l’Ajuntament de Cabrera de Mar
Sr. Rafael Ros Penedo, representant de l’Ajuntament de La Roca del Vallès
Sra. Maria Rosa Viñallonga Antich, representant de l’Ajuntament de Montornès 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. David Ricart Miró, representant de l’Ajuntament de Vallromanes.
Sr. Ramon Majà Esteve, representant de l’Ajuntament de Vilanova del Vallès
Sr. Joan Adell i Pla, representant de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt
Sr. Eudald Calvo i Català, representant del Consell Comarcal del Maresme
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. Marià Morera Goberna, representant de la Generalitat de Catalunya.
Han excusat la seva assistència:
Sr. Joaquim Brustenga Etxauri, representant del Consell Comarcal del Vallès Oriental.
Sr. Andreu Carreras Puigdelliura, representant de la Diputació de Barcelona
No han assistit:
Sra. Marina Infiesta Sander, representant de l’Ajuntament de Cabrils.
Sr. Juan Francisco Garcia Cava, representant de l’Ajuntament de Martorelles
Sra. Olivia Mones Estévez, representant de L’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles.
Sr. Héctor González Guijarro, representant de l’Ajuntament de Tiana
Hi ha quòrum de constitució en primera convocatòria segons l’establert a l’article 22.2 dels Estatuts
vigents del Consorci i a l’article 98. c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós del a Llei Municipal i de Règim local de Catalunya.
Essent les 13.10 hores, en primera convocatòria s’obre l’acte donant-se compte per part del Sr. Secretari,
Sr. Santiago Pérez Olmedo, dels punts que consten a la convocatòria i que ja són del coneixement dels
assistents.
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 2CP02/12 DE 20 DE JUNY DE
2012
Havent estat distribuït l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del Consell Plenari del Consorci Parc
Serralada Litoral de 20 de juny 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 20 de juny de 2012.

2.- PRESA DE POSSESSIÓ DE NOUS REPRESENTANTS, SI S’ESCAU.
Estant present a la sessió plenària el Sr. David Ricart Miró, representant de l’Ajuntament de Vallromanes,
en el moment de la pressa de possessió i per tal d’adquirir la plena condició del càrrec, de conformitat
amb allò que disposa el número 8 de l’article 108 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim
electoral general, els candidats representants hauran de jurar o prometre acatament a la Constitució, i per
això a continuació es procedeix per part del Sr. Secretari a formular-li pregunta següent:
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de
membre del Consorci Parc Serralada Litoral amb lleialtat al Rei, guardar i fer guardar la Constitució com a
norma fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”
A la qual el Sr. David Ricart Miró, representant de l’Ajuntament de Vallromanes, respon: PER IMPERATIU
LEGAL, PROMETO.
Seguidament el Sr. President manifesta que el Sr. David Ricart Miró, representant de l’Ajuntament de
Vallromanes, ha pres possessió del càrrec de membre representant del Consorci Parc Serralada Litoral en
la representació que ostenta.
3.- INFORMACIÓ SOBRE EL PROCÉS D’AMPLIACIÓ DE L’EIN LA CONRERIA-SANT MATEUCÉLLECS
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci que exposa
extensament aquest punt de l’ordre del dia, fent menció del següent:
CALENDARI tramitació memòria ampliació EIN:
•
Acte Conseller 30 juliol, La Roca del Vallès: comunicació tramitació inicial memòria
ampliació EIN
•
Aprovació inicial: setembre 2012
•
Pla de participació: octubre-desembre 2012
•
Resposta al·legacions i incorporació modificacions: gener –juny 2013
•
Aprovació definitiva: juny 2013
Seguidament intervé el Sr. President per manifestar que es donarà informació de primera ma a les
persones interessades per part de l’Oficina itinerant que s’establirà per part de la Generalitat de
Catalunya.
4.- INFORMACIÓ REFERENT AL PROCÉS D’INCORPORACIÓ DE L’AJUNTAMENT D’ÒRRIUS AL
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, fent menció del següent:
Ajuntament d’Òrrius:
•
Aprovació incorporació i Estatuts Consorci al ple municipal.
•
Informació pública acord: 30 dies
•
Enviament certificat acord a la presidència del Consorci
Consorci:
•
Aprovació incorporació i Conveni (regulació quota, vigència) Consell Plenari
•
Aprovació de la incorporació per part de tots els ens consorciats en els respectius plens.
5.- CONSTITUCIÓ, SI S’ESCAU, D’UNA COMISSIÓ PER A LA REVISIÓ DELS ESTATUTS 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, fent menció del següent:
ACTUALITZACIÓ ARTICLES:
1. Òrgans gestió (figures Gerent, Conseller Delegat i Director-Conservador) i representació (Comissió
Executiva, ens consorciats)
2. Òrgans de participació i consulta (Assemblea d’Entitats)
ACORDS-INFORMACIONS CONSELL PLENARI:

1. Càlcul de quotes: en funció de pla econòmic quadriennal aprovat al Consell Plenari.
Membres comissió de treball: president, vicepresidents (suplent), gerent i secretari.
Calendari de treball: presentació conclusions màxim segon semestre de 2013.
A continuació i per part del Sr. Secretari es dóna lectura a la proposta d’acord. Seguidament, se sotmet a
votació el present punt de l’ordre del dia, essent que per unanimitat dels assistents s’aprova el següent
acord:
“Els vigents Estatuts del Consorci del Parc de la Serralada Litoral van ser aprovats pel Consell Plenari de
20 de desembre de 2006 i publicats al BOP núm. 3 de 3 de gener de 2007, entrant en vigor l’endemà de
la data de publicació.
Transcorreguts més de sis anys des de la seva entrada en vigor alguns aspectes recollits en els mateixos
han quedat desfasats des del punt de vista de l’evolució organitzativa, i d’altres cal que siguin actualitzats
en favor del rigor i realitat administrativa.
Tenint en compte que en el procés d’aprovació dels estatuts és requisit que el text sigui també aprovat per
l’òrgan competent de cada un dels ens consorciats, es recomanable que la redacció i contingut dels
mateixos sigui el més consensuada possible, donant la possibilitat que aquests mateixos ens aportin
elements que afavoreixin l’eficàcia en la gestió d’aquest Consorci.
És per això que es proposa l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Constituir la comissió de revisió dels Estatuts del Consorci del Parc de la Serralada Litoral, que
estarà formada pels representants següents:
-

Rafael Ros Penedo, representant de l’ajuntament de La Roca del Vallès
Per Mòra Juvinyà, representant de l’ajuntament d’Argentona
Marc Almendro Campillo, representant suplent de l’ajuntament d’Alella

La comissió serà assistida pel secretari del Consorci, Sr. Santiago Pérez Olmedo i comptarà amb la
participació de la gerent, Sra. Iguázel Pac Rodriguez. Tanmateix podrà comptar amb l’assistència tècnica
que pugui requerir.
SEGON.- Establir els aspectes a revisar:
-

Òrgans de gestió i de representació
Òrgans de participació i de consulta

TERCER.- Fixar el segon semestre de 2013 com a data màxima per a la presentació de les conclusions
del treball de revisió.”
6.- PRESENTACIÓ DE L’INFORME FINAL DE 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, fent menció del següent:
•

•
•
•
•
•

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

Avaluació incidències campanya 2012:
•
Nombre d’incendis i conats de foc forestal (0 l’any 2011 i 4 l’any 2012), en general fora parc.
•
Superfície cremada al Parc de la Serralada Litoral de 2012: 1,08 ha
•
Protocol Alfa nivells 2 i 3: aprox 20% campanya, Vallès Oriental i Maresme

•
•
•

Reducció general nombre d’incendis i superfície forestal cremada (1999-2012) comarques de
Barcelona
Tendència Serralada Litoral reducció columnes i cremes: (32 l’any 2011 i 18 l’any 2012).
Tendència Serralada Litoral estable incendis i conats
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7.- INFORMACIÓ, ANÀLISI I NEGOCIACIÓ DEL PRESSUPOST DE LES OBRES D’ADAPTACIÓ DE LA
MASIA DE CAN MAGAROLA COM A SEU 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, fent menció del següent:
•
•

Objectiu: cessió masia Can Magarola ajuntament d’Alella al Consorci del Parc de la Serralada
Litoral com a seu del Consorci.
Cost:
•
L’Ajuntament d’Alella cedeix gratuïtament l’equipament.
•
Consorci realitza inversió inicial obres condicionament interiors
•
Projecte inicial d’obres (setembre 2011): condicionament de la totalitat de la 1a planta.
Cost: 176.808,40
•
Projecte adaptat d’obres (juny 2012): condicionament parcial de la 1a planta. Cost:
73,736 euros

Essent les 13:35 hores s’incorpora a la present sessió ordinària del Ple del Consorci el Sr. Sr. Marià
Morera Goberna, representant de la Generalitat de Catalunya.
8.- PRESENTACIÓ DE LA MEMÒRIA DE GESTIÓ DEL PARC 2011.
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci, que intervé per
exposar extensament el Contingut de la Memòria de Gestió del Parc 2011, manifestant que la memòria de
gestió del parc recull tant l'actualització de les principals dades estadístiques com les actuacions de la
gestió que s'han dut a terme durant l'any, i anunciant que la versió íntegra de la Memòria de Gestió del
Parc 2011 estarà disponible en breu a l’adreça web que el Consorci té a la Xarxa de Parcs Naturals de la
Diputació de Barcelona.
9.- INFORME, SI S’ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST 2011, ALS EFECTES
PREVISTOS A L’ARTICLE 212.2 DEL TEXT REFÓS DE LA LLEI D’HISENDES LOCALS.
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 el Compte General del Pressupost corresponent a l’exercici 2011, 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 2011 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.”
10.- RATIFICACIÓ DEL DECRET DE LA PRESIDÈNCIA D011/2012, DE 3 DE JULIOL D’APROVACIÓ
DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ SUBSCRIT AMB EDITORIAL ALPINA PER A L’EDICIÓ D’UN
MAPA DEL PARC DE LA SERRALADA LITORAL.
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci, que intervé per
exposar extensament aquest punt de l’ordre del dia, fent menció del fet que es comprovaran les
toponímies, nomenclàtors, i es contrastarà la informació que consti amb el municipis.
A continuació i per part del Sr. Secretari es dóna lectura a la proposta d’acord. Seguidament, se sotmet a
votació el present punt de l’ordre del dia, essent que per unanimitat dels assistents s’aprova el següent
acord:
“El Consorci del Parc Serralada Litoral té, entre els seus objectius, la promoció d’actuacions adreçades a
la conservació del medi natural i la promoció d’activitats de sensibilització i respecte a aquests valors.
D’altra banda el Consorci pot establir convenis de col·laboració amb altres entitats publiques i privades
sense finalitat de lucre amb objectius coincidents amb els del Consorci.
L’Editorial Alpina és una empresa dedicada a la publicació de productes de divulgació i coneixement dels
espais naturals del territori català, i té prevista la publicació d’un mapa excursionista i turístic del territori
gestionat pel Consorci. A aquest efecte ha sol·licitat la seva col·laboració en el treball de camp necessari
per garantir la fidelitat d’aquesta publicació.
Amb aquest objecte ambdós ens van proposar la formalització mitjançant un conveni de col·laboració d’un
projecte adreçat a l’elaboració d’un mapa excursionista i turístic del Parc de la Serralada Litoral.
Tenint en compte la necessitat de realitzar el treball de camp de manera imminent per tal que la publicació
estigui disponible en el present exercici i considerant que el Consell Plenari, òrgan competent per a
l’aprovació d’acords que desenvolupin les competències del Consorci, no tenia previst reunir-se fins el
setembre d’enguany, el President del Consorci, en ús de les atribucions conferides d’acord amb l’article
12.8 dels Estatus vigents va dictar el Decret 011/2012, de 3 de juliol, aprovant el citat conveni.
És per això que es proposa al Consell Plenari l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- RATIFICAR el Decret de la presidència número 011/2012, de 3 de juliol de 2012, d’aprovació
del Conveni de col·laboració entre el Consorci del Parc de la Serralada Litoral i l’Editorial Alpina per
l’elaboració d’un mapa excursionista i turístic del parc
SEGON.- ASSUMIR-NE el contingut.”
11.- DONAR COMPTE DEL DECRET DEL CONSELLER-DELEGAT NÚM. 013/2012 RELATIU A LA
CONTRACTACIÓ AMB CARÀCTER D’URGÈNCIA D’UN GUAITA PER A LA CAMPANYA DE
PREVENCIÓ D’INCENDIS 2012.
Per part del Sr. Secretari es posa de manifest que mitjançant Decret de Conseller-delegat número
013/2012, de 26 de juliol, es va procedir a contractar amb caràcter d’urgència a Manuel Herrera Yélamos,
amb DNI 52.140.895 X com a guaita/SE04 personal laboral Grup C2 nivell 12) des del 26 de juliol de
2012, per a suplència del guaita afectat per l’expedient disciplinari 3RH/12-ED EPO o fins que finalitzi la
Campanya de prevenció d’incendis 2012.
El contingut de la resolució ha estat publicat al Butlletí Oficial de la Província de 6 d’agost de 2012 i al
Diari Oficial de la Generalitat número 6187 de 7 d’agost de 2012
En compliment de la disposició tercera de l’esmentada resolució es procedeix a donar compte al Consell
Plenari de la dita contractació.
12.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESTUDI D’IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE RISCOS DELS
TREBALLADORS/ES DEL CONSORCI ELABORAT PER L’OFICINA DE PREVENCIÓ DE RISCOS
LABORALS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.
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 base a l’acord d’encomanda de gestió subscrit entre l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals de la
Diputació de Barcelona i aquest Consorci ha estat elaborat l’estudi Identificació i avaluació de riscos tal i
com s’estableix al Pla de Prevenció de Riscos Laborals vigent.
En compliment del dit acord procedeix la seva aprovació per part del Consell Plenari, per la qual cosa es
proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar l’estudi Identificació i avaluació de riscos del personal del Consorci del Parc de la
Serralada Litoral
SEGON.- Encomanar a la gerència del Consorci, en col·laboració amb el Delegat de Riscos Laborals i el
suport de l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals de la Diputació de Barcelona, la planificació les
mesures correctores necessàries.
TERCER.- Notificar a l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals de la Diputació de Barcelona l’adopció
dels present acords”
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

Continua la seva exposició de les informacions de gerència la Sra. Iguázel Pac Rodríguez:
Calendari aprovat pagament aportacions ens consorciats:
Fracció quota
1r Pagament 50% quota
2n Pagament 50% quota

Creació Associació propietaris forestals del parc
Objectiu:

Període de pagament

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

•
•
•

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.
-Financia, 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 autosostenible a llarg termini
Dinamització Assemblea entitats. Reunió President AE:
•
Ampliació EIN
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
Sessions i veredicte I Ral•li fotogràfic
• Objectius: Promoure valors naturals, culturals i històrics del Parc i dels seus municipis
• Calendari: 2 sessions en cap de setmana: 14 de juliol i 7 d’octubre. Horari: de 9 a 15 h
• Temàtica i suport: Lliurada en la inscripció. Digital.
• Premis:
o 1 PREMI: àpat en restaurant Parc a Taula i cistella de productes Parc a Taula
o 3 PREMIS: cistella de productes Parc a Taula
o Publicació a web i publicacions Diputació i Consorci i calendari del Parc 2013
• Jurat i veredicte: Fotògraf professional, tècnic del Consorci i tècnic Diputació
• Lliurament de premis: 26 d’octubre 2012, Teià
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. Estat de tresoreria 2012
•
Proposta sessió Consell Planari novembre a Can Magarola
•
Personal campanya prevenció incendis: expedient guaita torre de Sant Miquel
15.- 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
D011/12, de 3 de juliol
D012/12, de 18 de juliol

Aprovació del conveni amb Editorial Alpina per l’elaboració d’un
mapa del Parc.
Incoació d’expedient disciplinari al treballador Estanislau Puiggròs
Oliver

Decrets del Conseller delegat
D011/12, de 23 de juliol
D012/12, de 23 de juliol
D013/12, de 26 de juliol

Incoació de l’expedient 3PS/12 Mod-03 GC de generació de crèdits
per ingressos no tributaris (venda com a ferralla d’un vehicle)
Aprovació de l’expedient 3PS/12 Mod-03 GC de generació de crèdits
per ingressos no tributaris (venda com a ferralla d’un vehicle)
Contractació amb caràcter d’urgència de Manuel Herrera Yélamos
com a guaita per a la Campanya de prevenció d’incendis 2012

16.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.
No n’hi ha.
17.- INFORMES, PRECS I PREGUNTES
El Sr. Eudald Calvo i Català, representant del Consell Comarcal del Maresme, pregunta si es coneixen les
causes de la incidència d’incendi que va tenir lloc recentment a Argentona, al costat de la ubicació de les
instal·lacions de la ITV.
A continuació, el Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci,
que intervé per respondre en el sentit que des de Bombers es va comunicar que havia estat una barbacoa
feta en un campament que estava al costat.
I no havent res més a tractar, el Sr. President declara acabada la sessió a les 14:15 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

