2CP01/10
Acta de la sessió ordinària del Consell Plenari del Consorci del Parc de la Serralada Litoral
celebrada el 17 de març de 2010

A Cabrera de Mar, comarca del Maresme, a les tretze hores i deu minuts del dia 17 de març 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. Rafael Ros Penedo, representant de l’Ajuntament de La Roca del Vallès
Sr. Daniel Cortés Martín, representant de l’Ajuntament de Montornès del Vallès
Sra. Emma Peiró Sales, representant de l’Ajuntament de Teià
Sr. Ramon Majà Esteve, representant de l’Ajuntament de Vilanova del Vallès
Sr. Ferran Jiménez Muñoz, representant del Consell Comarcal del Vallès Oriental
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
Sr. Enric Rasche Villanova, Cap de la Direcció Territorial Oriental de l’Àrea d’Espais Naturals de
la Diputació de Barcelona.
Sr. Vicens Prims, President de l’Assemblea d’Entitats del Parc
Han excusat la seva assistència:
Sr. Sebastià Pujol i Puig, representant de l’Ajuntament de Premià de Dalt
Sr. Joan Adell Pla, representant de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt
Sr. Eloy Beulàs Ors, representant suplent de la Generalitat de Catalunya

No han assistit:
Sr. Joan Francesc Garcia Caba, representant de l’Ajuntament de Martorelles
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. Cèsar Andreu Cabot, representant de l’Ajuntament de Vallromanes
Sr. David Mejia Ayra, representant del Consell Comarcal del Maresme
Hi ha quòrum de constitució en primera convocatòria segons l’establert a l’article 22.2 dels
Estatuts vigents del Consorci i a l’article 98. c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text refós del a Llei Municipal i de Règim local de Catalunya.
Essent les 13.10 hores, en primera convocatòria s’obre l’acte donant-se compte per part del Sr.
Secretari, Sr. Santiago Pérez Olmedo, dels punts que consten a la convocatòria i que ja són del
coneixement dels assistents.
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 2CP05/09, DE 18 DE NOVEMBRE DE 2009.
Havent estat distribuït l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de Consell Plenari del
Consorci Parc Serralada Litoral de 18 de novembre de 2009 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 18 de novembre de 2009.
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.- NOMENAMENT, SI S’ESCAU, DE LA SRA. EMMA PEIRÓ SALES, REPRESENTANT DE
L’AJUNTAMENT DE TEIÀ, COM A VICEPRESIDENTA 1ª
El Sr. President exposa 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 l’actual legislatura va acordar-se que els càrrec de President i Vicepresident primer
s’alternarien entre els representants de l’ajuntament de Teià, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, i el
de l’ajuntament de Montornès del Vallès, Sr. Daniel Cortés Martín.
El 17 de juny de 2009 va produir-se el relleu en els càrrec i va assumir la presidència el Sr.
Cortés.
El 15 de juliol de 2010 el Sr. Bosch va deixar el seu càrrec de representant i a partir d’aquest
moment va restar pendent de designació la vicepresidència primera.
El 24 de setembre de 2009 la Sra. Emma Peiró Sales va assumir la representació del
l’ajuntament de Teià al Consorci.
Atès que d’acord amb l’article 10.9 dels estatuts vigents es competència del Consell Plenari
l’elecció des vicepresident a proposta del President
Es proposa al Consell Plenari l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Nomenar a la Sra. Emma Peiró Sales Vicepresidenta primera del Consorci del Parc
de la Serralada Litoral”
Seguidament intervé la Sra. Emma Peiró Sales, per acceptar el càrrec de Vicepresidenta 1a del
Consorci, manifestant la seva absoluta posta a disposició del càrrec pel qual ha estat
nomenada.
Essent les 13:20 hores s’incorporen a la present sessió de Consell Plenari el Sr. Jordi Mir Boix,
representant de l’Ajuntament de Cabrera de Mar; i la Sra. Mercè Fernández Godàs,
representant de l’Ajuntament de Cabrils .
4.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL PLA BÀSIC DE PREVENCIÓ D’INCENDIS
(PDIPI) 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, definint els objectius, la
planificació i execució d’actuacions, així com la inversió prevista i coordinació:

OBJECTIUS:
1. Xarxa bàsica de camins que garanteixi l’accés sense dificultats dels mitjans terrestres de
lluita contra incendis
2. Disponibilitat mínima d’aigua que eviti un excessiu desplaçament dels mitjans aeris i
terrestres (distància màxima de 5 km.).
3. Cobertura visual del territori que permeti detectar amb la major rapidesa possible l’inici d’un
incendi forestal.
4. Compartimentació adequada del territori mitjançant una gestió activa i minimitzant risc grans
incendis
PLANIFICACIÓ I EXECUCIÓ D’ACTUACIONS:
1. Instal·lació dos punts d’aigua per a helicòpters (esplanada pla de la Font d’en Gurri, municipi
de Vallromanes, i Turó de can Nadal, municipi de Vilanova del Vallès). any 2010 i 2011
2. Adequació del punt de guaita del Castell de Sant Miquel (límit entre els municipis de
Montornès del Vallès i Vallromanes). any 2012
3. Execució de 43,648 km de franja de baixa combustibilitat (29,953 km de principals i 13,695
km de secundàries) , equivalents a 218,24 ha, de franja de baixa combustibilitat (17,057 km
executats). Anual per sectors
4. Manteniment periòdic de les franges mitjançant pasturatge (pressupost del Consorci del Parc
de la Serralada Litoral) (4,36 km de manteniment de franges/any; garantint el manteniment de
la totalitat de la xarxa de franges en el cicle de 10 anys). Anual per sectors
5. Arranjament trams de la xarxa viària bàsica de prevenció d’incendis del parc d’accés rodat
principal (28,31 km, arranjament anual), secundari i terciària (66,974 i 54,291 km
respectivament, arranjament triennal). Anual / Triennal
6. Estassada biennal marges dels camins principals (amplada de l’estassada corresponent a
1,5 m) i cada tres anys a les secundàries i terciàries. Biennal
INVERSIÓ:
•
•

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

COORDINACIÓ:
•
•
•

Plans Municipals de Prevenció d'Incendis Forestals (Ajuntaments – ADF- Oficina
Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona)
Plans Anuals de Millora d'Infrastructures Contra Incendis Forestals del Parc de la
Serralada Litoral (Consorci del Parc de la Serralada Litoral)
Cos de Bombers (Departament de Justícia i Interior de la Generalitat de Catalunya),
dispositiu Pla de Vigilància Parc de la Serralada Litoral

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:
“Actualment, els municipis de l’àmbit del Parc de la Serralada de Litoral, a través de l’Oficina
Tècnica Municipal de Prevenció d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona, s’han dotat
del seus corresponents plans municipals de prevenció d’incendis, on es defineix la
infraestructura bàsica de prevenció i extinció d’incendis (xarxa viària, punts d’aigua, etc.) a
nivell municipal.
Així mateix, part de la Serralada de Litoral és Espai d’Interès Natural (PEIN) fet pel qual es
considera la prioritat de les actuacions.

Tenint en compte el que es contempla a la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya i
el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis
forestals i les consideracions anteriors s’ha redactat el Pla Bàsic de Prevenció d’Incendis
(PBPI) del Parc de la Serralada Litoral.
En aquest sentit es proposa al Consell Plenari l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar inicialment el Pla Bàsic de Prevenció d’Incendis (PBPI) del Parc de la
Serralada Litoral.
SEGON.- Exposar al públic el present expedient d’aprovació inicial del Pla Bàsic de Prevenció
d’Incendis (PBPI) 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 CREACIÓ D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC SUPERIOR I LA
CORRESPONENT MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL
El Sr. President cedeix la paraula al Sr. Jordi Bellapart Colomer, Conseller-Delegat 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:
“Els canvis organitzatius introduïts en la direcció del Consorci en l’actual exercici fan necessària
la creació a la Plantilla de Personal d’una plaça de tècnic superior amb les característiques
següents:
LABORALS INDEFINITS
Tècnic de Gestió del Medi Natural

A1

En aquest sentit es proposa al Consell Plenari l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar inicialment la creació d’una plaça de tècnic superior (A1) amb la
denominació Tècnic de Gestió del Medi Natural
SEGON.- Modificar la Plantilla de Personal 2010
TERCER.- Exposar al públic el present expedient de modificació de la plantilla de personal,
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 presentarhi reclamacions, amb el benentés que de no formular-se’n cap l’acord inicial esdevindrà definitiu
sense necessitat de cap altre acord exprés”
6.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL LLOC DE TREBALL DE DIRECTOR/A DEL PARC I DE LA
SEVA INCORPORACIÓ A LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL.
El Sr. President cedeix la paraula al Sr. Jordi Bellapart Colomer, Conseller-Delegat del
Consorci, que intervé per exposar extensament 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:
“Amb motiu de lles variacions en l’estructura organitzativa introduïdes en el present exercici,
s’escau crear el lloc de treball de Director/a del Parc.
Aquest lloc de treball té com a missió dirigir, organitzar i coordinar les actuacions que es
realitzen i els serveis que presta el Consorci del Parc de la Serralada Litoral.
És per això que es proposa al Consell Plenari l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar la creació, i la seva incorporació a la Relació de Llocs de Treball del
Consorci, del lloc de Director del Parc amb les característiques següents:
ÀREA / DEPARTAMENT:
DENOMINACIÓ DEL LLOC:
TIPOLOGIA:
B
B.1.

Direcció Parc Serralada Litoral
Director del Parc de la Serralada Litoral (A401)
Lloc de Comandament

FUNCIONS GENÈRIQUES DEL LLOC
Objectiu fonamental del lloc o missió

Dirigir, organitzar i coordinar les actuacions que es realitzen i els serveis que es presten a
l'àmbit dels Espais Protegits, d'acord amb la figura del Consorci com a òrgan de gestió i,
d'acord amb les instruccions rebudes del cap de la Direcció Territorial i amb els procediments
establerts per la Corporació i per la legislació vigent.
B.2.

Funcions bàsiques

Funcions específiques:
- Vetllar pel compliment de les normatives del pla especial vigent a l'àmbit de gestió de l’espai
protegit
- Elaborar, executar i seguir el pla de gestió de l’espai protegit.
- Analitzar els resultats del pla de gestió així com d'altres paràmetres físics, químics i biòtics,
per tal d'adaptar el programa anual a les noves exigències de conservació i promoció de
l'àmbit de gestió de l’espai protegit.
- Executar, seguir i controlar el pressupost assignat a l’espai protegit.
- Participar, sota la supervisió de la Direcció Territorial, en la redacció i execució dels plans i
projectes a desenvolupar en els espais protegits.
- Dirigir l'elaboració dels plans simples de gestió forestal de les finques públiques i privades del
Parc de la Serralada Litoral.
- Dirigir el funcionament dels serveis, centres i equipaments dedicats a ús social i a educació
ambiental, d’acord amb la seva programació d'activitats.
- Mantenir estretes relacions amb institucions, entitats, habitants i visitants de l'àmbit dels
espais protegits, per tal de fomentar la seva promoció i coneixement així com la participació
d’aquells actors.
- Redactar els plecs de condicions tècniques dels estudis que es realitzin.
- Tenir cura de les instal.lacions en règim de concessió administrativa i del patrimoni del
Consorci
- Iniciar els tràmits de totes les autoritzacions, conèixer la seva resolució i divulgar-la entre tot el
personal assignat a l’espai protegit.
- Elaborar informes previs preceptius i respondre la correspondència de l'àmbit de gestió de
l’espai protegit.

- Participar en l’elaboració de les bases i realitzar la inspecció i certificació de les subvencions
als espais protegits de la seva competència.
- Estudiar i proposar l'atorgament de les subvencions, fer un seguiment de la seva execució i
avaluar els resultats.
- Preparar, organitzar i assistir a les reunions dels òrgans col.legiats dels consorcis, redactar les
actes i fer el seguiment dels acords adoptats.
- Altres funcions que, per disposicions de l'Àrea o normatives vigents, li siguin atribuïdes.
C

PROVISIÓ DEL LLOC

C.1.
•
•
•
•
C.2.
•

Requisits per a la seva provisió
Titulació: Enginyeria Agrònoma,de Monts, Ll.Ciències Ambientals, Biologia, Geologia o
Enginyeria Tècnica Agrícola, Forestal,
Categoria idònia/Requerida (cc-cc): CA/CB/DA/DB
T.S. Geo./ T.S. Bio/Eng./T.S.Ciències/Arq.T./Eng.T./T.M.Ciències
Categories concordants: Qualsevol categoria pertanyent al grup A o B de classificació
Català: Nivell C de coneixements de llengua catalana.
Mèrits rellevants a considerar en la seva provisió
Formació:

- En l'àmbit de:
Organització del treball.
Conducció d'equips humans.
Gestió d'espais naturals protegits.
Gestió ambiental.
Gestió forestal.
Gestió del Patrimoni Natural.
- Idiomes.
- Informàtica a nivell d'usuari: processador de textos, base de dades, full de càlcul, CAD, etc.
•

Experiència:

- En l'àmbit de la gestió d'espais naturals i projectes de gestió mediambiental a l'Administració
Pública i/o el sector privat.
TERCER.- Exposar al públic el present expedient d’aprovació inicial del pressupost 2010 de
l’entitat, aprovació de plantilla de personal i de la modificació de la Relació de Llocs de Treball,
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 presentarhi reclamacions, amb el benentés que de no formular-se’n cap l’acord inicial esdevindrà definitiu
sense necessitat de cap altre acord exprés”

7.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES BASES DEL III CONCURS FOTOGRÀFIC DEL PARC
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 e Sr. President intervé per exposar de cara a la propera anualitat es pretén
aconseguir el patrocini de “La Roca Village”. També comenta que s’ha obert un concurs de
fotografies de la Xarxa de Parcs Naturals a imatge del que s’ha fet al Consorci.

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 tercera edició del citat concurs en base als següents
acords:
PRIMER.- Aprovar les Bases del III Concurs fotogràfic del Parc de la Serralada Litoral en els
termes següents:
Bases del III 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 30
x 40 cm i sense suport. En cas que així ho requereixin els organitzadors els participants hauran
d’estar en disposició de trametre-les en format digital, amb un pes mínim de 3 MB.
5. El màxim de fotografies admeses per autor serà de tres, comptant totes les modalitats.
6. Al dors de cada fotografia 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 de 200 a 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 2010. 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 el 15 d’octubre i el
15 de novembre de 2010. 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 el dijous 7 d’octubre a les set de la tarda amb
convocatòria dels mitjans de comunicació i en acte obert al públic i concursants, que tindrà lloc
al Centre Cultural de Can Lleonart, a la Plaça Germans Lleonart, 1 d’Alella.
17. Les fotografies guanyadores o guardonades seran publicades en un calendari 2011 editat
pel Consorci del Parc de la Serralada Litoral i 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.
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 o guardonades serà de
21. Entre les fotografies guardonades se n’escollirà una que es dotarà amb un Premi
Extraordinari i que il·lustrarà la portada del calendari.
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, una cistella de productes agroalimentaris procedents dels productors que
participen en el programa El Parc a Taula i un premi de 200 €.

2n premi: Guardó, una cistella de productes agroalimentaris procedents dels productors que
participen en el programa El Parc a Taula i un premi de 150 €.
3r premi i accèssits: Un lot de vins de procedents dels productors que participen en el programa
El Parc a Taula i un premi de 100 €.
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 III Concurs fotogràfic del Parc de la Serralada Litoral.”

8.- RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA SIGNATURA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ
AMB L’IES DE LA ROCA DEL VALLÈS PER LA CONSTRUCCIÓ, COL·LOCACIÓ I
SEGUIMENT DE CAIXES NIU PER L’AVIFAUNA DEL PARC.
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci, que
intervé per exposar extensament aquest punt de l’ordre del dia.
A continuació i per part del Sr. Secretari es dóna lectura a la proposta d’acord. Seguidament,
se sotmet a votació el present punt de l’ordre del dia, essent que per unanimitat dels assistents
s’aprova el següent acord:
“El Consorci 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 l’IES de La Roca del Vallès contempla en la seva línea pedagògica la formació
del seu alumnat en el respecte al medi natural i al entorn.
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.
Tenint en compte l’inici imminent de l’època de criança 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 17 de març d’enguany, el President del Consorci va aprovar, en
ús de les atribucions que té conferides d’acord amb l’article 12.8 dels Estatus vigents, el citat
conveni mitjançant el mitjançant el Decret 004/2010, d’1 de març.
És per això que es proposa al Consell Plenari l’adopció del següent acord:
Primer.- RATIFICAR la signatura del conveni de col·laboració entre el Consorci del Parc
de la Serralada Litoral i l’IES de la Roca del Vallès que regula la col·laboració per a la
construcció, col·locació i seguiment de caixes niu per a l’avifauna del Parc de la Serralada
Litoral”

9.- PRESENTACIÓ DEL DISPOSITIU PER A LA CAMPANYA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS
2010.
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci, que
intervé per exposar la presentació del dispositiu per a la campanya de prevenció d’incendis:
CAMPANYA DE VIGILÀNCIA I PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS D’ESTIU 2010
• Dispositiu: 4 persones (equip d’intervenció immediata) i 8 guaites.
• Horari: 10.00-20.00 hores.
• Periode: 1 de juny a 13 de setembre 2010. Servei permanent d’activació protocol risc
alfa.
• Coordinador de Campanya: funcions Æ coordinació dels recursos humans, materials i
tècnics.
• Comunicacions: Servei de guardes (coordinador). Tel. 656 99 95 95
10.- 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
Núm
Assumpte
016
Bases i convocatòria per a la provisió del lloc de treball
de Gerent del Consorci
017
Provisió del lloc de treball funcional de Gerent del Consorci
018
Aprovació d’un conveni de col·laboració amb l’ajuntament
de Montornès del Vallès i Acesa per al patrocini del
calendari 2010 del Parc
001
Convocatòria del procés selectiu per a la provisió de cinc
places de guarda forestal de la plantilla de personal laboral
del Consorci mitjançant reclassificació de places existents.
002
Acceptació de la sol·licitud de la treballadora Glòria Martín
de modificar el seu calendari laboral per l’any 2010
003
Aprovació de la llista provisional d’admesos i exclosos del
procés 3RH/10-GF reclas C1
004
Aprovació d’un conveni amb l’IES la Roca del Vallès per la
construcció, col·locació i seguiment de caixes niu per
l’avifauna del Parc
Decrets del Conseller Delegat
Número
Assumpte
018
Instrucció de l’expedient 3PS/09 Mod 01 de suplement de
crèdits per incorporació de romanents
019
D’aprovació de la modificació del pressupost 3PS/09-Mod
01 de suplement de crèdits per incorporació de romanents
020
Instrucció de l’expedient 3PS/09 Mod 02 de suplement de
crèdits per incorporació de romanents
021
D’aprovació de la modificació del pressupost 3PS/09-Mod
02 de suplement de crèdits per incorporació de romanents
001
Contractació d’un auxiliar administratiu d’urgència per
acumulació de tasques

Data
05/11/09
09/12/09
18/12/09

12/01/2010

01/02/2010
15/02/2010
01/03/2010

Data
17/12/09
18/12/09
18/12/09
18/12/09
11/03/10

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

1. Procés de revisió i aprovació del Pla d’Ús Públic (ordenances d’ús públic). Exposició
aportacions Assemblea d’Entitats.
El Sr. Vicens Prim, President de l’Assemblea d’Entitats del Parc, intervé per agrair la possibilitat
que ha estat el poder efectuar suggeriments al Pla d’Ús Públic, i el fet que s’hagin recollit
alguns d’aquests en el seu redactat.
Seguidament intervé el Sr. President per agrair l’esforç fet per l’entitat Assemblea d’Entitats del
Parc, així com la tasca feta pel Sr. Enric Rasche Vilanova, Cap de la Direcció Territorial
Oriental.

2. Programa Parc a Taula
.
Pressupost: 3.740 €
Projectes en funcionament:
1. Presentació nova guia única: maig 2010
2. Ampliació nombre de participants: 20 participants 2010
3. Cursos Parc a taula (CAT Teià): tast de vins i cuina romana
4. Creació punts de venda de producte local/agrobotiga: CAT Teià, punt d’informació de
Can Boquet
5. Creació itineraris Parc a Taula: itinerari guiat
6. Participació a fires producte local: espai participants (restauradors i productors) a la
fira de l´Ascenció de Granollers (13-16 de maig). Invitació a participació fira
gastronòmica Fundació Symbola, Itàlia.
7. Trobades de treball de productors: organització trobada productors D.O Alella
(Litoral)- D.O Penedès (Garraf)
3. Programa Viu el Parc
1. Programa escolar
Participació: 551 alumnes
Sessió a l’Aula (Acer, Montcada)
Dates: 13 i 14 de maig
2. Matinal Viu el Parc:
Data: 23 de maig de 2010 (Dia Europeu dels Parcs)
Lloc: Sant Mateu
Activitats: circuit d’aventura, passejada a cavall, Jocs reciclats (Guixot de 8),
taller de Natura (Acer), espectacle de circ
3. Poesia al Parc:
Data: 29 de maig de 2010
Lloc: ermita de Sant Mateu

Comunicació/difusió: em format paper, 12.000 tríptics. Format web: notícia.
Reunió trobada regidors programa Viu el Parc i Parc a Taula: data: 16 de febrer de
2010
4. Projecte valorització patrimoni arqueològic. Pressupost: 5.800 €
Fase 1. Projecte de valorització dels elements del patrimoni arqueològic del parc i
proposta de disseny d’itinerari circular.
Fase 2. Proposta de conservació i adequació dels actius seleccionats.
Fase 3.
a.- Creació dels continguts per la senyalització del itinerari.
b.- Creació dels continguts per l’edició de material divulgatiu.
5. Projecte catàleg i restauració de fonts i basses del parc. Pressupost: 10.000 €
Capítol A. Estat del medi associat a les fonts i basses
1. Diagnosi general
2. Fitxes descriptives. Gestió hidrològica i valorització de l’estat de conservació.
Capítol B. Pla d’intervencions
1. Objectius
2. Fitxes descriptives d’unitat d’actuació. Descripció de l’actuació, amidaments i
pressupost.
3. Creació de punts d’aigua. Recomanacions per a la millora i conservació dels llocs de
reproducció dels amfibis a l’espai natural La Conreria – Sant Mateu – Céllecs (Minuartia
1998),
4. Proposta itineraris de l’aigua
5. Programa d’intervenció
Planificació d’intervencions segons puntuació de criteris valoració prioritat.
6. Pressupost
6. Pla de conservació del Parc: fase 2, recopilació i integració de la informació. Pressupost:
10.000 €
Fase 1. Programa de Seguiment de Paràmetres Ecològics (PSPE)
Fase 2. Recopilació i integració d’informació
Fase 3. Avaluació d’informació i diagnosi de l’estat de conservació
Fase 4: Redacció del Pla de Conservació.
Fase 5: Pla d’actuacions.
7. Presentació del conjunt de projecte de Conservació del Parc 2010
Seguiment de la població de Senglar. 2.000 €
Projecte conservació falguera Isoetion 3.878,4 €
Programa seguiment papallones diürnes BMS. 1.581,31 €
Seguiment de la comunitat de quiròpters 2.556,87 €
Programa Sylvia i SOCC 3.480 €
Seguiment rapinyaires 6.550 €
Sortida Flora Amenaçada (Fraret) 190 €
Projecte actuacions millora torrent Cuquet tortuga de rierol i amfibis en general Conveni
1.910 €
TOTAL: 27.779, 43 €
Projecte recuperació tritó verd Col·laboració Universitat de Barcelona
Projecte seguiment del xot Col·laboració Universitat de Barcelona
Projecte estudi aus exòtiques Conveni AGAUR (Generalitat de Catalunya)
Projecte torrents. Restauració riera de Cabrera de Mar. Conveni La Caixa
Gestió d’Espais Oberts Conveni La Caixa
Execució franges de prevenció d’incendis Conveni La Caixa

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

Estat procés d’ampliació de l’EIN

El Sr. President comenta que en aquest tema mancava la memòria explicativa, que és una
tasca que havia de fer la Generalitat de Catalunya, però que li han exposat que no tenen
capacitat tècnica per fer aquest memòria. Si que han posat un tècnic com a representant a la
Comissió Tècnica per començar a tractar el tema juntament amb la Diputació de Barcelona.
El Sr. President manifesta que arribar al punt en que estem ens ha costat molt i el que no es
pot fer és deixar perdre el moment, ja que si aquest projecte no tira endavant ara podria quedar
al calaix perquè amb els eventuals futurs canvis de governs locals i autonòmic, podria
esdevenir una oportunitat perduda. Segueix la seva exposició dient que caldria fer constar la
nostra preocupació a la Directora General de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, per
tal que donin l’impuls necessari a l’expedient i que la voluntat expressada pels plenaris de molts
ajuntament no quedi al calaix.
A continuació intervé el Sr. Josep Mayoral Antigas, representant de la Diputació de Barcelona,
per manifestar que a la Diputació de Barcelona han acceptat el repte que els ha estat
plantejada per la Generalitat de col·laborar en la redacció d’aquesta memòria, ja que la
Diputació de Barcelona compta amb un equip expert en aquest tipus de projectes. També
comenta que es tracta de no aturar el camí i anar avançant.
Seguidament intervé Sr. Jordi Bellapart Colomer, Conseller Delegat del Consorci, per
manifestar que es tracta de començar a donar estructura a les propostes que en el seu dia van
donar d’ampliació juntament amb el tècnic designat per la Generalitat de Catalunya, amb
coherència, i veure l’avaluació que la nova proposta va tenint a mesura que es donin més
passos tècnics.
El Sr. President manifesta que aquesta ampliació de l’EIN és la principal decisió política
d’aquest mandat, i que per això es redactarà una moció en el sentit anteriorment exposat de
manifestar la nostra preocupació per la situació existent, per sotmetre-la a debat i votació a la
propera sessió que es faci de Consell Plenari del Consorci.
També exposa el Sr. President que existeix la possibilitat que l’Ajuntament de Montmeló
participi properament en els Consells Plenaris del Consorci com a convidat, amb veu i sense
vot.
13.- SUGGERIMENTS I QÜESTIONS SOBREVINGUDES
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci, que
intervé per exposar l’avaluació dels danys produïts pel temporal de neu i vent, per col·laborar
en la restauració dels danys fets a la xarxa, posant de manifest que hi ha molta massa forestal
a terra, i que seia important invertir recursos en la seva restauració. Comenta que es farà
arribar tota la informació recopilada als ajuntaments membres del Parc.
A continuació intervé el Sr. Josep Mayoral Antigas, representant de la Diputació de Barcelona,
per exposar que demà tindran la valoració econòmica complerta, i que també al Parc Serralada
Litoral hi ha hagut danys i no només a les comarques de Girona, així com que cal analitzar les
mesures que adoptarà el Govern de la Generalitat i fer propostes.

El Sr. President exposa que en el Govern de la Generalitat sembla que s’està estudiant la
possibilitat de generar una tipologia de contracte de treball específic per poder fer front a la
situació generada.
Seguidament intervé el Sr. Rafael Ros Penedo, representant de l’Ajuntament de La Roca del
Vallès, per exposar un conjunt de fotografies d’arbres caiguts en el conjunt de camins de la
Roca del Vallès, i explicant que quant a les vies secundàries s’han netejat de pas d’arbres
caiguts però que hi ha perill d’incendi per existència d’aquesta fusta fora dels camins.
A aquesta darrera qüestió el Sr. Josep Mayoral Antigas, representant de la Diputació de
Barcelona, puntualitza que la Diputació de Barcelona s’hi posarà, que faran formació i
intervindran.
La Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci, indica que s’hi hi hagués algun punt que
encara no estigués netejat de pas que ho comuniquin al Parc, que s’hi farà.
El Sr. President comenta que és un risc afegit a la campanya de prevenció d’incendis de cada
any.
Seguidament intervé el Sr. Vicens Prims, President de l’Assemblea d’Entitats del Parc,
manifestant que amb les ADFs i la resta de colles i grups estan col·laborant, ajudant, però no
saben si ho poden fer, no saben que poden fer i que no. A aquesta qüestió respon el Sr.
President exposant que es podria fer un protocol d’actuació per la col·laboració dels voluntaris.
A continuació intervé el Sr. Alex Asensio Ferrer, representant de l’Ajuntament d’Alella, per
exposar que es va fer una jornada tècnica de plagues forestals a Cabrera de Mar i la previsió
d’actuació en zones forestals per línies d’ajuts que arribin i poder formar part de les taules de
control.
El Sr. President fa constar l’agraïment al Consell Comarcal del Maresme per la realització de la
Jornada de Biomassa, manifestant que creu que s’han de fer jornades d’aquest tipus, ja que
suposen un flux de moltes idees que poden esdevenir objectius estratègics de futur.
I no havent res més a tractar, el Sr. President declara acabada la sessió a les 14:35 hores, de
la qual s’estén la present acta que com a Secretari certifico.

El President

Daniel Cortés Martín

Vist i Plau
El Secretari

Santiago Pérez i Olmedo

