2CP05/10

Acta de la sessió ordinària del Consell Plenari del Consorci del Parc de la Serralada Litoral
celebrada el 17 de novembre de 2010

A Cabrera de Mar, comarca del Maresme, a les tretze hores i deu minuts del dia 17 de
novembre de 2010, 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
Sra. Mercè Fernández Lloret, representant de l’Ajuntament de Cabrils
Sr. Rafael Ros Penedo, representant de l’Ajuntament de La Roca del Vallès
Sr. Daniel Cortés Martín, representant de l’Ajuntament de Montornès del Vallès
Sr. Sebastià Pujol Puig, representant de l’Ajuntament de Premià de Dalt
Sra. Emma Peiró Sales, representant de l’Ajuntament de Teià
Sr. Cèsar Andreu Cabot, representant de l’Ajuntament de Vallromanes
Sr. Ramon Majà Esteve, representant de l’Ajuntament de Vilanova del Vallès
Sr. Josep Mayoral Antigas, representant de la Diputació de Barcelona
Sr. Eloy Beulàs Ors, representant suplent 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. Enric Rasche Villanova, Cap de la Direcció Territorial Oriental de l’Àrea d’Espais Naturals de
la Diputació de Barcelona.
Han excusat la seva assistència:
Sra. Montserrat Cobo Castellano, representant de l’Ajuntament de Sta. Ma. de Martorelles
Sr. Joan Pau Hernández Roura, representant de l’Ajuntament de Tiana
No han assistit:
Sr. Joan Francesc Garcia Caba, representant de l’Ajuntament de Martorelles
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
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 DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 2CP03/10, DE 28 DE 28 DE JULIOL DE 2010.
Havent estat distribuït l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de Consell Plenari del
Consorci Parc Serralada Litoral de 6 d’octubre 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 6 d’octubre 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.- VALIDACIÓ, SI S’ESCAU, DEL DOCUMENT TÈCNIC D’AMPLIACIÓ DE L’ESPAI
D’INTERÈS NATURAL LA CONRERIA-SANT MAUTEU-CÉLLECS.
El Sr. President intervé per exposar aquest punt de l’ordre del dia, posant de manifest
l’agraïment als serveis tècnics del Consorci per la tasca portada a terme així com al suport
rebut per part de totes les institucions que han intervingut, i exposant el procés que ens a portar
al punt en que ens trobem:
Treball comissió tècnica: proposta límit EIN
Proposta Comisió tècnica projecte ampliació EIN:
Proposta ampliació EIN Ajuntaments
Pla metropolità de Barcelona
Mapa hàbitats d’interès CORINE (Generalitat de Catalunya)
Reunions Ajuntaments de presentació proposta tècnica octubre 2010
Aprovació CP treball comissió mixta ampliació EIN Æpresentació a Generalitat
de Catalunya acord de validació
A continuació cedeix la paraula al Sr. Jordi Bellapart Colomer, Conseller Delegat del Consorci,
que intervé per manifestar que necessitem validar el document de treball, ja que l’òrgan
competent per a la seva aprovació, la Generalitat de Catalunya, ha de disposar d’un document
que hagi emanat del Consorci; a la vegada que constitueix una proposta per continuar
treballant des del punt de vista dels ajuntaments.
Seguidament intervé la Sra. Emma Peiró Sales, representant de l’Ajuntament de Teià,
manifestant que no entén quin problema hi ha per aprovar el document pel plenari del Consorci,
i que pensa que no val la pena reobrir el debat perquè les modificacions introduïdes tampoc no
representen grans canvis.
Li respon el Sr. Jordi Bellapart Colomer, Conseller Delegat del Consorci, tot dient que per una
banda el Departament de Medi Ambient de la Generalitat es qui definitivament ha de donar per
tancada la proposta que se li presenti; i per una altra banda alguns dels Ajuntaments que
formen part del Consorci estan treballant encara el document tècnic.
A continuació intervé el Sr. Josep Mayoral Antigas, representant de la Diputació de Barcelona,
manifestant que qui ha d’aprovar això es el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de
Catalunya i que cal saber quin grau de conformitat hi ha amb els Ajuntament que formen part
del Consorci.
El Sr. President intervé per remarcar que es millor adoptar l’acord que avui es proposa, ja que
tracta de un document que constata la voluntat política dels representants actuals del
Ajuntament que conformen el Consorci, que tindrà entrada a la Generalitat de Catalunya
podent començar a tramitar-se.
Seguidament intervé el Sr. Alex Asensio Ferrer, representant de l’Ajuntament d’Alella,
manifestant que considera que hem perdut dos anys preciosos amb un balanç de tornar a estar
al principi, que els Ajuntaments no han aprofundit a l’hora de proposar criteris tot i que valora
molt positivament el punt on es trobem.

El Sr. President conclou el debat d’aquest punt de l’ordre del dia tot manifestant que s’intentarà
portar al Consell Plenari la proposta d’ampliació abans de fi de mandat.
Seguidament per part del Sr. Secretari es dóna lectura a la proposta d’acord. A continuació, se
sotmet a votació el present punt de l’ordre del dia, essent que per unanimitat dels assistents
s’aprova el següent acord:
“Al llarg d’aquest exercici una comissió mixta, formada per tècnics del Departament de Medi
Ambient i Habitatge, l’Àrea d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona i el Consorci del
Parc de la Serralada Litoral, ha dut a terme els treballs d’elaboració de la memòria justificativa i
la cartografia associada que forma l’apartat tècnic de la proposta d’ampliació de l’Espai
d'Interès Natural de La Conreria-Sant Mateu-Céllecs.
La documentació s’ha elaborat en base a les propostes que diversos municipis membres del
Consorci van fer arribar a aquest, per tal de dur a terme els treballs i tràmits necessaris davant
de l’administració competent per a l’aprovació de l’ampliació de l’espai protegit.
El treball de la comissió ha determinat els criteris tècnics de l’ampliació i la identificació de les
àrees perifèriques de l’espai actual que, després de l’aplicació dels esmentats criteris, podrien
ser susceptible de ser incorporades a l’espai protegit.
S’ha dut a terme una cartografia dels principals elements d’interès, a partir de la informació
disponible per a les tres institucions representades a la comissió.
Un cop elaborat el document tècnic es proposa al Consell Plenari l’adopció dels següents
acords:
PRIMER.- Validar el treball tècnic i la cartografia associada vinculada a la proposta d’ampliació
de l’EIN La Conreria-Sant Mateu-Céllecs elaborada per la comissió tècnica mixta
SEGON.- Notificar a la Direcció General del Medi Natural de la Generalitat de Catalunya
l’adopció del present acord i remetre-li la documentació tècnica amb la sol·licitud expressa de
mantenir la seva participació en els treballs de la comissió.”

4.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PLA D’ÚS PUBLIC DEL PARC 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.
Seguidament intervé el Sr. Sebastià Pujol Puig, representant de l’Ajuntament de Premià de
Dalt, manifestant que també hauria d’incorporar altres qüestions des de la vesant esportiva, oci
i lleure, i que des de la representació que ostenta també vol fer constar que se’ls planteja el
tema de formar part de la recollida selectiva i és impossible assumir-ho des del seu Ajuntament,
la qual cosa fa que hagi de votar en contra.
També anuncia vot en contra el Sr. Cèsar Andreu Cabot, representant de l’Ajuntament de
Vallromanes.
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 amb el vot en contra del Sr.
Sebastià Pujol Puig, representant de l’Ajuntament de Premià de Dalt, i del Sr. Cèsar Andreu
Cabot, representant de l’Ajuntament de Vallromanes, i el vot a favor de la resta de
representants dels ens consorciats presents en el present Consell Plenari s’aprova el següent
acord:

“El Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge de l’Espai d'Interès Natural de La
Conreria-Sant Mateu-Céllecs estableix a l’article 7:
Desenvolupament del Pla especial
Amb l'objecte de complementar i desenvolupar les determinacions del Pla especial, sense
perjudici de la seva immediata aplicació, poden aprovar-se:
a) Plans especials, normes especials i catàlegs, d'acord amb el que preveu la legislació
urbanística i altra legislació aplicable segons la seva finalitat.
b) Projectes tècnics i normes sectorials, d'acord amb les legislacions específiques
aplicables.
c) Plans i programes de gestió, necessaris per a assolir les finalitats del Pla.
En aquest sentit el Consorci del Parc de la Serralada Litoral ha encoamant la redacció del Pla
d’Ús Públic amb l’objectiu d’ordenar i regular l’ús públic dins del territori del parc i establir un
programa d’acció per als pròxims anys per aconseguir-ho.
Aquest document analitzar els diferents aspectes de l’ús públic del Parc de Serralada Litoral,
per tal de diagnosticar aquells aspectes sobre els que cal actuar i avaluar-los. Amb aquesta
feina contrastada amb els principals actors del Parc, es construirà un pla d’acció i una
normativa per a la regulació de l’ús públic dins el Parc.
Es per això que es proposa al Consell Plenari l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar inicialment el Pla d’Ús Públic(PUP) del Parc de la Serralada Litoral.
SEGON.- Exposar al públic el present expedient d’aprovació inicial del Pla dÚs Públic (PUP)
del Parc de la Serralada Litoral. mitjançant la inserció d’un anunci en el Butlletí Oficial de la
Província i al tauler d’anuncis del consorci durant el termini de trenta dies naturals, durant el
qual els interessats podran presentar-hi reclamacions”.
5.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA SOL·LICITUD DE REVISIÓ DE LES ORDENANCES
D’ÚS PÚBLIC ALS SERVEIS D’ASSESSORIA JURÍDICA 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, amb el següent contingut:
Pla de gestió i direcció
Ordenances d’ús públic del parc
Pla de d’acollida:
Vialitat i accessos: condicionament punts d’accés
Equipaments: punts d’informació, escola Natura, centre documentació,
àrees d’esplia, aparcaments, miradors i observatoris de fauna, àrea
d’acampada
Pla de senyalització. Accés, elements d’interès i itineraris
Pla d’informació i comunicació. Pla d’informació del parc
Pla d’educació ambiental i interpretació del patrimoni
Pla de voluntariat
Pla de participació
Pla de desenvolupament socioeconòmic
Pla de correcció dels impactes
Pla de seguretat
Pla de qualitat
A continuació cedeix la paraula al Sr. Jordi Bellapart Colomer, Conseller Delegat del Consorci,
que intervé per manifestar que el contingut de l’acord que avui es porta a aprovació es
“Sol·licitar al Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona la revisió del text de les

Ordenances d’´ús públic del Parc de la Serralada Litoral”, correspondrà a la Secretaria del
Consorci emetre l’informe preceptiu en l’expedient reglamentari d’aprovació.
Seguidament per part del Sr. Secretari es dóna lectura a la proposta d’acord. A continuació, se
sotmet a votació el present punt de l’ordre del dia, essent que per unanimitat dels assistents
s’aprova el següent acord:
“En el marc del Pla d’Ús Públic que ha d’ordenar i regular els usos i activitats dins del territori
del parc, s’han redactat unes Ordenances reguladores de l’ús públic al Parc de la Serralada
Litoral.
Aquest document té com a principal finalitat complementar la normativa establerta pel Pla
Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge de La Conreria-Sant Mateu-Céllecs pel
que fa a la regulació detallada de la freqüentació, usos i activitats admesos en aquest àmbit
territorial.
Aquesta proposta de text articulat ha estat presentada als diferents agents- tant d’ordre tècnic
com associatiu - que intervenen en l’organització i desenvolupament dels usos i activitats més
habituals. Com a resultat d’aquestes presentacions s’ha elaborat un esborrany del qual cal
garantir el seu rigor normatiu.
Es per això que es proposa al Consell Plenari l’adopció del següent acord:
ÚNIC.- Sol·licitar al Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona la revisió del text
de les Ordenances d’´ús públic del Parc de la Serralada Litoral.”
6.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, 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 I BAIXA DEFINITIVA DE LA QUOTA PENDENT
DE PAGAMENT DEL CONSELL
COMARCAL DEL MARESME CORRESPONENT A
L’EXERCICI 2009
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci, que
intervé per exposar extensament aquest punt de l’ordre del dia, essent que entre d’altres
aspectes posa de relleu el següent:
Objecte: suport tècnic CCM en matèria de medi ambient
1. Redacció del Projecte d’arranjament del torrent de la Font d’en Mamet. 500 €
2. Direcció Tècnica de l’obra d’arranjament de la Font de la Mansa.500 €
3. Direcció Tècnica de l’obra d’arranjament de la Font de l’Eucaliptus. 500 €
4. Col·laboració al del Projecte Tècnic del Pla de Conservació. 2.000 €
5. Disseny contingut i maquetació senyalització de miradors Pla Ús públic. 2.000 €
6. Redacció i direcció tècnica de la construcció d’accés a la Cova de Can Nadal
(projecte patrimoni arqueològic). 1.000 €
7. Redacció i direcció tècnica de la construcció d’accés/entorn a la Cova de La Granota
(projecte patrimoni arqueològic). 1.000 €
Valoració econòmica total suport tècnic: 8.250 €.
Seguidament per part del Sr. Secretari es dóna lectura a la proposta d’acord. A continuació, 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 l’ordenació, el
desenvolupament i la gestió de l’Espai Natural que li dona nom. Per a la consecució d’aquests
fins du a terme diversos treballs de caràcter tècnic pels quals contracta serveis externs tots
vegada que no disposa de personal qualificat a la seva plantilla.

El Consell Comarcal del Maresme va manifestar la impossibilitat de fer front a la totalitat de la
quota de participació de l’exercici 2009, restant pendent de pagament 10.117,69 Euros.
Davant d’aquesta situació s’ha proposat subscriure un conveni de col·laboració mitjançant el
qual el Consell Comarcal del Maresme prestarà serveis tècnics mitjançant la dedicació del seu
personal a projectes i actuacions previstes al programa d’objectius del Consorci del Parc de la
Serralada Litoral.
És per això que es proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar el 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, 2 de novembre de 2010
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, a tenor de la reducció de les quotes inicialment aprovades en els
exercicis 2009 i 2010 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 2009 i 2010 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 un màxim 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 2011, 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.
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.
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
Definició dels projectes de col·laboració a desenvolupar per a les anualitats 2009-2010:










Redacció del Projecte Tècnic d’arranjament del torrent de la Font d’en Mamet.
Manteniment del drenatge transversal i mota al marge del camí davant de la font per
evitar la colmatació. Cost del treball: 500 € (redacció de la memòria d’intervenció i
direcció dels treballs).
Direcció Tècnica de l’obra d’arranjament de la Font de la Mansa. Cost del treball: 500 €
(quantitat calculada en base a una dedicació de 4 hores setmanals entre visita d’obra i
feina de gabinet durant un termini de duració de les obres estimat de 5 setmanes).
Direcció Tècnica de l’obra d’arranjament de la Font de l’Eucaliptus. Cost del treball: 500
€ (quantitat calculada en base a una dedicació de 4 hores setmanals entre visita d’obra
i feina de gabinet durant un termini de duració de les obres estimat de 5 setmanes).
Col·laboració al del Projecte Tècnic del Pla de Conservació del Parc de la Serralada
Litoral. Cost del treball: Cost del treball: 2.000 € (recopilació dels documents amb
informació d’interès per a l’elaboració del Pla de Conservació del parc existents als
municipis i entitats del seu àmbit i confecció de les seves fitxes normalitzades).
Disseny contingut i maquetació de senyalització de miradors del Parc de la Serralada
Litoral. 2.000 € (confecció dels textos 200 €/u, fotografies 100 €/u, retoc fotogràfic 50
€/u, maquetació del plafó segons model en suport digital 150 €/u).
Redacció i direcció tècnica de la construcció d’accés a la Cova de Can Nadal (projecte
patrimoni arqueològic). Cost del treball: 1.000 € (projecte d’obra i direcció de les obres)
Redacció i direcció tècnica de la construcció d’accés/entorn a la Cova de La Granota
(projecte patrimoni arqueològic). Cost del treball: 1.000 € (projecte d’obra i direcció de
les obres).

Al cost valorat d’aquestes tasques (7.500 €) cal afegir un 10% de despeses generals del
Consell Comarcal del Maresme (750 €), el que representa un total de 8.250 €.
Mataró, 2 de novembre de 2010
El president del Consorci
Parc Serralada Litoral
Daniel Cortés Martín

El president del Consell
Comarcal del Maresme
Josep Jo Munné

SEGON.- FACULTAR al Sr. President del Consorci del Parc de la Serralada Litoral per a la
signatura de l'esmentat conveni
TERCER.- APROVAR, en aplicació del que preveu el citat Conveni, la baixa definitiva de
10.117,69 Euros de la previsió d’ingressos d’exercicis tancats corresponents a la part de quota
de participació del Consell Comarcal del Maresme per a l’exercici 2009, tota vegada que seran
compensats mitjançant la prestació de serveis tècnics
QUART.- NOTIFICAR al Consell Comarcal del Maresme i a la Intervenció del Consorci del Parc
de la Serralada Litoral els presents acords.”

7.- PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA D’OBJECTIUS I ACTUACIONS PER L’EXERCICI 2011
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci, que
intervé per exposar extensament aquest punt de l’ordre del dia, essent que entre d’altres
aspectes posa de relleu el següent:
Programa

Línies estratègiques 2011

1. Conservació i tractament físic del territori
Redacció pla de conservació. Fase III
Execució actuacions restauració Torrent d’en Cuquet
Redacció del catàleg de fonts i basses del parc (fase II,
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 (dipòsit
de Sta. Ma Martorelles) i punts de guaita (torre de Sant Miquel i conveni Bombers torre
Cirers)
Desenvolupament Pla de Gestió Forestal
2. Foment del desenvolupament i participació
Manteniment i millora dels mecanismes de comunicació Ajuntaments i entitats.
Consolidació Assemblea d’Entitats i Associacions de Propietaris Forestals
Creixement programa Parc a Taula. Participació fires i activitats per a la promoció
empreses de serveis i productors locals
Creixement programa cultural Viu el Parc
Pla de manteniment de la xarxa viària
Pla de senyalització
3. Ús social i educació ambiental
Millora d’equipaments (adequació normativa, millores ambientals i accessibilitat)
Redacció pla director d'itineraris. Fase II. Desenvolupament actuacions pla director
d'itineraris
Desenvolupament actuacions Pla d’Ús Públic:
Estudi restauració àrea font de Sant Mateu
Construcció àrees d’aparcament
Construcció àrees de mirador
Consolidació xarxa de punts d’informació
4. Activitats generals

Treball proposta d’ampliació de l’EIN - Departament de Medi Ambient i Habitatge
(comissió tècnica mixta)
Millora sistema d’avaluació de la gestió
8.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA PLANTILLA I PRESSUPOST PER L’EXERCICI
2011
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci, que
intervé per exposar extensament aquest punt de l’ordre del dia, essent que posa de relleu la
totalitat dels elements que configuren el pressupost, si be fa l’incís en dos aspectes següents:
A nivell d’ingressos:
•
Manteniment de les aportacions, així com la disminució de l’ aportació de la Diputació
de Barcelona, que no obstant s’equilibrarà amb un recolzament en la campanya
prevenció d’incendis per part de Diputació de Barcelona.
A nivel de despeses de personal:
• Reducció de nombre d’efectius campanya anual de prevenció d’incendis per
coordinació equips de vigilància mòbil de l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal
d’Incendis Forestals (OTPMIF)
• Reclassificació d’un guarda forestal del grup C2 al C1
• Reducció retribucions bàsiques i contenció 5% complements
A continuació cedeix la paraula al Sr. Jordi Bellapart Colomer, Conseller Delegat del Consorci,
que intervé per manifestar que la disminució en el pressupost de la Diputació de Barcelona
comportarà una disminució en la aportació al Consorci d’aproximadament un 20 %, al igual que
passa amb la resta de Consorcis participats per la Diputació de Barcelona. Destaca no obstant
que el nivell d’implicació es mantindrà perquè aquesta augmentarà en el Pla de prevenció
d’incendis cosa que comportarà una disminució de la despesa en el Consorci i per tant, un
estalvi.
Seguidament intervé el Sr. Josep Mayoral Antigas, representant de la Diputació de Barcelona,
manifestant que amb aquesta disminució de l’aportació de la Diputació de Barcelona, que ha
vingut donada per la necessitat d’adopció de mesures de contenció de la despesa provocades
per la cojuntura econòmica general actual, s’estarà en millors condicions per a portar a terme
prestacions directes de serveis al Consorci.
A continuació intervé el Sr. President per manifestar que el projecte de pressupost està
supeditat al pagament puntual de les quotes aprovades per part dels membres del Consorci.
Seguidament per part del Sr. Secretari es dóna lectura a la proposta d’acord. A continuació, se
sotmet a votació el present punt de l’ordre del dia, essent que per unanimitat dels assistents
s’aprova el següent acord:
“Per part de la gerent del Consorci del Parc de la Serralada litoral, ha estat format i elaborat el
Pressupost del Consorci del Parc de la Serralada Litoral
Atès el que disposen articles 162 a 171 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; els articles 2 a 23 del
RD 500/90 i els articles 3, 19 i 22 de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, general d’estabilitat
pressupostària.
Atès que el Consell Plenari l’òrgan competent per a l’aprovació del pressupost anual
d’explotació i inversions, d’acord amb l’article 10.5 dels estatuts
Es per tot això que es proposa al Consell Plenari l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici 2011, amb els següents
estats d’ingressos i despeses :
Pressupost d'Ingressos
CAP. III
TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
CAP. IV
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP. VII
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
CAP.V
INGRESSOS PATRIMONIALS
Pressupost de Despeses
CAP.I
DESPESES DE PERSONAL
CAP.II
DESPESES CORRENTS
CAP.III
DESPESES FINANCERES
CAP.IV
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP.VI
INVERSIONS

Euros
300,00
804.067,48
41.283,93
25,00
Total Ingressos 845.676,41
Euros
509.695,57
227.100,84
500,00
16.480,00
91.900,00
Total despeses 845.676,41

SEGON.- Aprovar les Bases d’Execució del Pressupost 2011
TERCER.- Aprovar la plantilla de personal del Consorci, d’acord amb el quadre següent:
PLANTILLA DEL PERSONAL – EXERCICI 2011
(Art. 26 del Decret 214/1990, de 30 de juliol)
___
Consorci del Parc de
la Serralada Litoral

Grup
Subgrup

Places

Vacants
___

FUNCIONARIS
___
Funcionaris d’Habilitació Estatal
Secretari
Interventor
Tresorer

A1
A1
A1

1
1
1

1
1
1
___

Escala Administració Especial
Subescala tècnica

A1

1
___

LABORALS INDEFINITS
___
Tècnics superiors
Tècnics mitjans
Auxiliars administratius
Auxiliars- guarda forestal
Auxiliars- guarda forestal (*)
* A extingir

A1
C1
C2
C1
C2

2
1
1
7
4

1
1
4
2
___

LABORALS TEMPORALS
___
Auxiliars - guarda
Auxiliars - guaita

C2
C2

1
8

1
8

24

16

___
Total

QUART.- Exposar al públic el present expedient d’aprovació inicial del pressupost 2011 de
l’entitat i aprovació de plantilla de personal i mitjançant la inserció d’un anunci en el Butlletí
Oficial de la Província i al tauler d’anuncis del consorci durant el termini de quinze dies hàbils,
durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions, amb el ben entès que de no
formular-se’n cap l’acord inicial esdevindrà definitiu sense necessitat de cap altre acord exprés”.
Essent les 14:11 hores s’absenta de la present sessió de Consell Plenari la Sra. Mercè
Fernández Lloret, representant de l’Ajuntament de Cabrils.
9.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CALENDARI DE SESSIONS 2011
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.
Seguidament per part del Sr. Secretari es dóna lectura a la proposta d’acord. A continuació, se
sotmet a votació el present punt de l’ordre del dia, essent que per unanimitat dels assistents
s’aprova el següent acord:
“L’article 20 dels vigents Estatuts del Consorci disposa que “El Consell Plenari es reunirà, com
a mínim, un cop cada trimestre, en sessió ordinària. El Consell Plenari definirà les dates i hores
de celebració de les sessions”.
D’altra banda el Consorci va acordar la creació d’una Comissió Executiva que atén, entre
d’altres competències delgades, la de confeccionar l’ordre del dia de les sessions plenàries.
L’any 2011 es dona la circumstància que han de celebrar-se eleccions municipals, el que
comportarà la dissolució del Consell Plenari del Consorci del Parc de la Serralada Litoral en el
mateix moment que ho facin els organismes que l’integren i la seva constitució cop aquests ens
designin els representants que l’integren.
Davant d’aquesta situació excepcional es proposa al Consell Plenari l’adopció dels següents
acords:
PRIMER.- Aprovar el calendari de sessions preveient tres sessions ordinàries segons el criteri
següent:
Les reunions de la Comissió Executiva tindran lloc el 2 de març, el 27 d’abril i el 2 de novembre
de 2011 a les 09,30 hores
Les sessions ordinàries del Consell Plenari tindran lloc el 16 de març, l’11 de maig i el 16 de
novembre de 2011 a les 13,00 hores
SEGON.- Facultar al president en funcions per a la convocatòria de les sessions extraordinàries
que siguin necessàries ren els termes previstos a l’article 20.2 dels Estauts del Consorci.”
10.- EXPOSICIÓ DE L’ANÀLISI SOBRE LES PROPOSTES PRESENTADES I ELECCIÓ
INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA NOVA UBICACIÓ DE LA SEU 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, posant de relleu que s’ha fet
una comparativa per tal de mirar quina de les cinc propostes presentades (Can Magarola –
Alella; Can Coll – Montornès del Vallès; Masos de la Cisa – Premià de Dalt; Antigues Escoles –
Vallrromanes; Can Bartomeu – Cabrera de Mar ) resulta més favorable pel Consorci, analitzant
els següents paràmetres:
• Espai unificat de les oficines, magatzem de material i garatge
• Equipament emblemàtic - singular vinculat al parc

•
•
•
•

Localització de fàcil i ràpid accés, a portes de parc.
Estat de manteniment adequat.
Connexió llum, aigua, telèfon, calefacció, internet.
Conveni a mitjà-llarg termini de cessió

La Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci, exposa que com a resultat de l’anàlisi
efectuat s’ha vist que la més avantatjosa resulta la proposta de Can Magarola a Alella.
Seguidament el Sr. Jordi Mir Boix, representant de l’Ajuntament de Cabrera de Mar, formula la
pregunta de perquè s’ha pensat en marxar de l’actual ubicació. La Sra. Iguázel Pac Rodríguez,
Gerent del Consorci, li respon que el plantejament ha vingut per motius d’índole estratègic, per
tal d’unificar les diferents ubicacions actuals dels diferents serveis, així com millorar el tema
econòmic del lloguer que s’està pagant a l’actual ubicació.
Essent les 14:22 hores s’absenta de la present sessió de Consell Plenari el Sr. Jordi Mir Boix,
representant de l’Ajuntament de Cabrera de Mar.
Seguidament per part del Sr. Secretari es dóna lectura a la proposta d’acord. A continuació, se
sotmet a votació el present punt de l’ordre del dia, essent que per unanimitat dels assistents
s’aprova el següent acord:
“L’actual ubicació de les oficines del Consorci del Parc de la Serralada Litoral comporten una
despesa important en tractar-se de locals de lloguer i són insuficients per encabir tots els
serveis.
Per aquest motiu es va sol·licitar als ens membres que presentessin propostes d’espais
susceptibles d’acollir aquestes instal·lacions i per això es van fixar uns requisits.
Un cop acomplert el termini per a la presentació de propostes han estat lliurades les següents:
-

Can Magarola al municipi d’Alella
Can Coll al municipi de Montornès del Vallès
Masos de la Cisa al municipi de Premià de Dalt
Antigues escoles al municipi de Vallromanes
Can Bartomeu al municipi de Cabrera de Mar

Vistes les propostes presentades i considerada la idoneïtat de les mateixes en funció dels
requisits establerts
Es proposta al Consell Plenari l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Escollir
Can Magarola, al municipi d’Alella, com a nova ubicació de les
dependències administratives, tècniques i de representació del Consorci del Parc de la
Serralada Litoral.
SEGON.- Supeditar l’execució de l’acord anterior a l’emissió d’un informe tècnic que se
sol·licitarà als serveis competents de la Diputació de Barcelona per tal de garantir les correctes
condicions de les infraestructures i instal·lacions de la ubicació escollida.”
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. Estat d’execució del pressupost 2010. Ingressos i despeses.

Crèdits
inicials
(+romanents)
-Capítol 1. Despeses de personal
611.184, 20 €
-Capítol 2. Despeses corrents
239.572,05 €
-Capítol 3. Despeses financeres
500,00 €
-Capítol IV. Transferències corrents
11.395,36 €
-Capítol VI. Inversions
188.114,36 €

Crèdits

%Realització

Capítols pressupost

compromesos
500.665,51 €
232.132,00 €
412,40 €
5.624,48 €
149.162,39 €

81,92%
78,99%
82,48 %
49,36%
68,41%

2. Anàlisi de l’estat d’execució dels indicadors del programa de gestió 2010.

3. Actuació d’arranjament de camins 2010.
TOTAL
Nom
Municipi
Longitud DESPESA
Coll Font de Cera - Can
Alella-Teià-Premià de
5878
23.512,78 (4)
Boquet
Dalt-Vilassar de Dalt
Crta. Mútua Metal·lúrgica - Tº
PISTA
Cabrils-Argentona
1785
6.453,01 (2)
Matacabres
CARENERA
Tº Matacabres- El Pujolar
Argentona
1263
4.566,62 (2)
Coll Parpers-Ca l'Espinal-St.
Argentona
1700
779,89 (1)
Carles
Creu de can Boquet-Cabrils Cabrils
2100
2.114,79 (3)
Serra de Teià (av sant Mateu)Teià
750
1.595,80 (3)
PISTA
TRANSVERSAL Creu de can Boquet-can
Vilassar de Dalt-Vilanova
Maimó
del Vallès
3278
1.464,80 (2)
St. Bartomeu-Cal Camat
Òrrius-Vilassar de Dalt 3200
1.468,03 (1)
Sant Mateu - Turó d'en Baldiri Premià de Dalt
613
281,22 (1)
PISTA
D'ACCÉS
Can Nadal-Planes del Fum Vilanova del Vallès
2196
929,35 (1)
Font Sant Mateu
Premià de Dalt
300
137,63 (1)
Font Picant-Planes
Cabrera-Cabrils
1700
423,20 (1)
Montcabrer
Can Corbera-Castell St.
Vallromanes/Montornès
PISTA
970
445,00 (1)
Miquel
V.
D'ACCÉS
RESTRINGIT
Tipus

Sant Bartomeu-Tº Céllecs

Òrrius/Vilanova V.

1990

912,93 (1)

(Antenes)
Font de la Mercè-Castellruf

Sta. Mª Martorelles

1.000

761,76 (1)
46.695,635€

4. Aprovació conveni punt d’informació de Can Lleonart.
Entitats: Consorci del Parc Serralada Litoral i Ajuntament d’Alella .
Objecte: habilitació d’un espai a Can Lleonart destinat a punt d’informació del Parc de
la Serralada Litoral i la prestació del servei d’atenció al públic.
Desenvolupament programa d’activitats d’ús públic: programa d’tineraris guiats, cicle
de xerrades i cursos en el marc del programa d’actuacions del parc.
5. Projecte valorització patrimoni arqueològic: Pressupost: 5.800 €
Fase 1. Projecte de valorització dels elements del patrimoni arqueològic del parc i proposta de
disseny d’itinerari circular. Treball conjunt ajuntaments: determinació elements itinerari
patrimoni.
Fase 2. a.- Creació dels continguts per la senyalització del itinerari. b.- Creació dels continguts
per l’edició de material divulgatiu.
Fase 3. Proposta de conservació i adequació dels actius seleccionats. 2010-2011
Previsió: inaguració de l’itinerari programa 2011
Municipi

Element

Cronologia

Alella

Ruta paisatgística Vall de Rials

Moderna-contemporània

Argentona

Via Romana de Parpers

Romana

Cabrera de Mar

Castell de Burriac

Romana i medieval

Cabrils

Cova de les Encantades

Bronze final-ibèrica-romana

La Roca del Vallès

Dolmen de Céllecs

calcotític

Martorelles

Masia Carrancà

Moderna-Contemporània

Jaciment de Can Tacó

romana

Cadira del Bisbe

Ibero-romà-medieval

Dolmen de Castellruf

calcolític

Teià

Cella Vinària

Ibero-romana

Vallromanes

Dolmen de Can Gurri

calcolitic

Vilanova del Vallès

Cova de Can Nadal

calcolitic

Vilassar de Dalt

Cova de la Granota

calcolitic

Montornès
Vallès

del

Premià de Dalt
Sta
Maria
Martorelles

de

6. Projecte catàleg i restauració de fonts i basses del parc.
Pressupost: 10.000 €
Fase I en execució: estudi i propostes d’actuació fonts i basses de Maresme. Fase II:
programa 2011. Estudi i propostes d’actuació fonts i basses de Vallès Oriental
Capítol A. Estat del medi associat a les fonts i basses
1. Diagnosi general
2. Fitxes descriptives.
Capítol B. Pla d’intervencions
1. Objectius
2. Fitxes descriptives d’unitat d’actuació.
3. Creació de punts d’aigua.
4. Proposta itineraris de l’aigua
5. Programa d’intervenció. Planificació d’intervencions
6. Pressupost
Projecte d’arranjament de la Font de la Mansa (La Roca del Vallès)
Valoració sistema emmagatzematge d’aigua [1.326,93 €]
Arranjament estructura [196,61 €]
Canalització de l’aigua del sobreeixidor [302,27 €]
Construcció d’un banc [1.656,93 €]
Feixes de contenció [241,82 €]
TOTAL: 4.336,96 €
Projecte d’arranjament de la Font de l’Eucaliptus (Alella)
Arranjament de bassa de la font [1.737,45 €]
Reconstrucció taula 656,70 4
Reconstrucció de la mina [2.178,00 €]
Ambit de la caseta 1.914,00 f
TOTAL: 7.653,66 4

7. Pla de conservació del Parc: fase 2, recopilació i integració de la informació. Pressupost:
10.000 €
Fase 2 en execució: recopilació i integració de la informació (Estudis i Gestió del
Medi Natural, Xavier Tarruella).
Fase 1. Programa de Seguiment de Paràmetres Ecològics (PSPE)
Fase 2. Recopilació i integració d’informació
Fase 3. Avaluació d’informació i diagnosi de l’estat de conservació
Fase 4: Redacció del Pla de Conservació.
Fase 5: Pla d’actuacions.
8. Pla seguiment estudis de conservació
Seguiment de la població de Senglar. 2.034,49€
Programa seguiment de l’activitat cinegètica 4.068,97€
Projecte conservació falguera Isoetion 4.531,20 €
Programa seguiment papallones diürnes BMS. 1.608,58 €
Seguiment de la comunitat de quiròpters 2.600,96 €
Programa Sylvia i SOCC 3.540 €
Seguiment rapinyaires 6.650 €
Pla estratègic torrent d’en Cuquet 13.305,20 €
TOTAL: 38.339,4 €
Projecte recuperació tritó verd Col·laboració Societat Catalana d’Herpetologia
Projecte seguiment del xot Col·laboració Grup Ornitològic de Ponent
Projecte estudi aus exòtiques Conveni AGAUR (Generalitat de Catalunya) -ICO
Projecte torrents. Restauració riera de Cabrera de Mar. Conveni La Caixa
Gestió d’Espais Oberts Conveni La Caixa
Execució franges de prevenció d’incendis Conveni La Caixa

9. Pla director d’itineraris
fase 2, recopilació i integració de la informació.
Pressupost: 5.000 €
Objecte: realització proposta Pla director d’itineraris a peu i en bicicleta del Parc de la
Serralada Litoral
Fase I (2010).
Recopilació d’informació
Recopilació d’informació del Consorci
Reunions Administracions i entitats
SIG-participatiu
Treball de camp i georeferenciació d’itineraris
Fase II (2011).
Redacció del Pla Director d’itineraris
10. Veredicte III Concurs fotogràfic
12.- INFORMACIONS DE PRESIDÈNCIA
Les informacions de presidència han estat exposades al llarg de les intervencions portades a
terme en els punts que integren l'ordre del dia.
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
Número Extracte

Data registre

013

27/10/2010

Conveni de col·laboració entre el Consorci del Parc de la
Serralada Litoral i l’Ajuntament d’Alella per la creació d’un
punt de informació del Parc a Can Lleonart

Decrets del Conseller Delegat
Número Extracte
015

Data registre

Abonament de les despeses de renovació del permís de 09/11/10
conduir B a L.León

13.- QÜESTIONS SOBREVINGUDES
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
Daniel Cortés Martín

El Secretari
Santiago Pérez i Olmedo

