2CP02/10

Acta de la sessió ordinària del Consell Plenari del Consorci del Parc de la Serralada Litoral
celebrada el 16 de juny de 2010

A Cabrera de Mar, comarca del Maresme, a les tretze hores i deu minuts del dia 16 de juny 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
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
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
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 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:
Sra. Montserrat Cobo Castellano, representant de l’Ajuntament de Sta. Ma. de Martorelles
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. Jordi Mir Boix, representant de l’Ajuntament de Cabrera de Mar
Sr. Rafael Ros Penedo, representant de l’Ajuntament de La Roca del Vallès
Sr. Sebastià Pujol i Puig, representant de l’Ajuntament de Premià de Dalt
Sr. Joan Pau Hernández Roura, representant de l’Ajuntament de Tiana
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 13.15 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 2CP01/10, DE 17 DE MARÇ DE 2010.
Havent estat distribuït l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de Consell Plenari del
Consorci Parc Serralada Litoral de 17 de març de 2010 juntament amb la tramesa de la
convocatòria de la present sessió, seguidament se sotmet a votació.
A continuació, per unanimitat dels assistents, s’aprova l’acta de la sessió ordinària de Consell
Plenari del Consorci Parc Serralada Litoral de 17 de març de 2010.
2.- PRESA DE POSSESSIÓ DE NOUS REPRESENTANTS, SI S’ESCAU.
Estant present a la sessió plenària el Sr. Cèsar Andreu Cabot, nou representant titular de
l’Ajuntament de Vallromanes, a continuació, i 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, en el
moment de la presa de possessió i per tal d’adquirir la plena condició del càrrec, els candidats
electes hauran de jurar o prometre acatament a la Constitució, per això per part del President
del Consorci li formula al Sr. Cèsar Andreu Cabot, representant de l’Ajuntament de
Vallromanes, la 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 respon: SI, PROMETO
Seguidament el Sr. President declara que el Sr. Cèsar Andreu Cabot ha pres possessió del
càrrec de representant titular de l’Ajuntament de Vallromanes al Consell Plenari del Consorci
Parc Serrelada Litoral, i li dóna la benvinguda.

3.- INFORMACIÓ SOBRE EL DISPOSITIU DE RESTAURACIÓ DELS DANYS FORESTALS
CAUSATS PER L’EPISODI DE NEVADES DE 8 DE MARÇ DE 2010.
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, tot manifestant que s’està
procedint a la trituració i/o retirada de tot el material netejat, per tal de reduir el risc d’incendis:
Dispositiu: 2 brigades de Generalitat de Catalunya, 1 brigada de Diputació de
Barcelona.
Descripció treballs: restauració de franges xarxa viària bàsica (pista carenera i pistes
transversals d’accés)
Coordinació: mapa de restauració de franges executats i previstos per a executar per
aquestes brigades
Seguidament i amb caràcter previ al tractament dels següents punts que conformen l’orde del
dia de la sessió de Consell Plenari, el Sr. President convida a incorporar-se a la sessió a la
Tècnica del Consorci Sra. Montserrat Grau Borràs a fi i efecte que faci una exposició de les
tasques que porta a terme en la seva nova comesa al Consorci.
Intervé la Sra. Montserrat Grau Borràs, Tècnica del Consorci per exposar les tasques que porta
a terme pel que fa a la recerca de patrocinis, manifestant pel que fa a les propostes d’acció de
divulgació que als patrocinadors els interessa afegir-se als valors que l’entitat representa.
Tanmateix exposa pel que fa a l’exposició itinerant, el següent:

•
•

S’està estudiant la presentació d’una sol·licitud de subvenció a la Fundació
Biodiversidad quin termini per a la presentació del projecte fineix a finals d’agost.
Hi ha un treball fet però es demanen moltes dades que cal fer com a avantprojecte i
que tenen un cost, per la qual cosa s’ha treballat amb Caixa Laietana per tal que
puguin patrocinar el cost inicial de l’avantprojecte, incorporant el seu logotip com a
col·laborador.

A continuació intervé la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci, per manifestar que hi
ha un altre projecte que es presentarà a la subvenció de la Fundación Biodiversidad,
concretament la “recuperació de la fauna amfíbia i entorn aquàtic”, essent que l’avantprojecte
es farà amb personal tècnic del Consorci.
Una vegada efectuada la seva exposició la Tècnica del Consorci Sra. Montserrat Grau Borràs
s’absenta de la reunió.

4.- APROVACIÓ DEFINITIVA, 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:
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
INVERSIÓ
Inversió anual del Consorci: 50.000-70.000 €/any
Inversió 2010-2020 del Consorci: TOTAL 616.140 €
A continuació i per part del Sr. Secretari es dóna lectura a la proposta d’acord. Seguidament,
se sotmet a votació el present punt de l’ordre del dia, essent que per unanimitat dels assistents
s’aprova el següent acord:
“El Consell Plenari del Consorci, en sessió celebrada el 17 de març de 2010, va aprovar
inicialment el Pla Bàsic per la Prevenció d’Incendis del Parc de la Serralada Litoral
L’aprovació de plans i normativa reguladora del funcionament de la corporació és una
competència del Consell Plenari segons l’article 10 dels Estatuts del consorci així com per la
vinculació a les competències que s’atribueix als plens municipals, seguint la previsió de
l’article 22.2 d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
El procediment d’aprovació exigeix l’aprovació inicial, sotmetre a informació pública de
l’expedient i l’aprovació definitiva del mateix amb la publicació posterior del text íntegre dels
plans i normes aprovades.
L’acord d’aprovació inicial va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província número 69 i al tauler
d’anuncis del Consorci a partir del 22 de març de 2010.

Vist l’informe del Secretari del Consorci de 27 d’abril de 2010 segons el qual no van formular-se
reclamacions i observacions en el període d’exposició que va finir el 21 d’abril de 2010,
Es proposa l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar definitivament el Pla Bàsic per la Prevenció d’Incendis del Parc de la
Serralada Litoral
SEGON.- Publicar íntegrament l’esmentat Pla al Butlletí Oficial de la Província”.

5.- PRESENTACIÓ DE LA CAMPANYA DE VIGILÀNCIA I PREVENCIÓ D’INCENDIS
FORESTALS 2010.
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci, que
intervé per exposar extensament el contingut del document “Dispositiu de la Campanya de
Vigilància i Prevenció d’Incendis Forestals 2010”, que recull l’organització, les funcions i els
protocols d’aplicació durant la Campanya de vigilància i prevenció d’incendis forestals 2010 per
al personal que composa el Dispositiu de Prevenció d’Incendis (DPI) de la Xarxa de Parcs
naturals de la Diputació de Barcelona, a més de les especificitats que són d’aplicació al Parc de
la Serralada Litoral, tant pel que fa al Dispositiu com a les accions relacionades amb les
incidències per foc.
CAMPANYA DE VIGILÀNCIA I PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS D’ESTIU 2010
Dispositiu: 4 vigilants mòbils 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.
Control central: Serralada de Marina
Comunicacions: Servei de guardes
(coordinador) 656 99 95 95

6.- DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2009.
Per part del Sr. Secretari, i a instància de la presidència, es dóna compte, a efectes de
coneixement, del Decret de presidència número 008/2010, de 14 de juny de 2010, sobre
aprovació de la liquidació pressupostària del Consorci corresponent a l’exercici econòmic 2009.
Pressupost inicial: 910.553,10 €
Resultat Pressupostari:
Drets: 920.958,48 €
Obligacions: 806.963,67 €
Romanent de Tresoreria:
Romanent per a Despeses Generals de 199.344,69 €,
Crèdits compromesos per un total de 108.985,55 €
Romanent Tresoreria efectivament disponible: 90.359,14 €.

7.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’EXPEDIENT 3PSMod01/10 DE MODIFICACIÓ DEL
PRESSUPOST 2010 PER BAIXA D’INGRESSOS.
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci, que
intervé per exposar extensament el contingut extensament aquest punt de l’ordre del dia.
A continuació i per part del Sr. Secretari es dóna lectura a la proposta d’acord. Seguidament,
se sotmet a votació el present punt de l’ordre del dia, essent que per unanimitat dels assistents
s’aprova el següent acord:
“Atès l’informe de la Intervenció de fons.
Ateses les competències del Ple de conformitat amb el que disposa l’article 22 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local i l’article 49 del Real Decreto
500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals en matèria de pressupostos, es proposa l’adopció dels següents ACORDS
PRIMER.- Aprovar la següent proposta de modificació de crèdits núm. 1 mitjançant baixes per
anul·lació
Baixes Pressupost Ingressos
Partida
462.30

Concepte
Transferències
corrents

Import baixa
10.117,69€

Import definitiu
10.117,69€

Import baixa
10.117,69€

Import definitiu
42.604.21€

Baixes Pressupost Despeses
Partida
172.210

Concepte
Infraestructures i
bens naturals

SEGON.- Publicar aquestes modificacions pressupostàries al Butlletí Oficial de la Província i al
tauler d’anuncis de la Corporació, de conformitat amb l’establert a l’ article 169 del Text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.”

8.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DEL CALENDARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ EXECUTIVA I DEL CONSELL PLENARI PER A LA SESSIÓ CORRESPONENTS
AL TERCER TRIMESTRES DE 2010
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci, que
intervé per exposar extensament el contingut extensament aquest punt de l’ordre del dia.
A continuació i per part del Sr. Secretari es dóna lectura a la proposta d’acord. Seguidament,
se sotmet a votació el present punt de l’ordre del dia, essent que per unanimitat dels assistents
s’aprova el següent acord:

“En sessió celebrada el 18 e novembre de 2009 el Consell Plenari va adoptar l’acord d’aprovar
el calendari de sessions de La Comissió Executiva i del propi Consell Plenari per l’exercici
2010.
La tercera sessió de l’exercici es va fixar el 2 de setembre per la Comissió Executiva i el 15 de
setembre pel Consell Plenari.
Atesa la proximitat de la data prevista per a la reunió del Consell Plenari al període de
vacances i que aquesta condiciona la celebració de la sessió ordinària del Consell Plenari es
proposa l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Celebrar la sessió de la Comissió Executiva del tercer trimestre el 29 de setembre
de2010
SEGON:- Celebrar la sessió ordinària del Consell Plenari del tercer trimestre el 6 d’octubre.
TERCER.- Informar a tots els ens consorciats de l’adopció d’aquests acords.”

9.-INFORMACIÓ SOBRE ELS PROJECTE AMB FINANÇAMENT EXTERN: PROJECTE
RECUPERACIÓ HÀBITATS AQUÀTICS (FAUNA AMFÍBIA, TRITÍ VERD). FUNDACIÓN
BIODIVERSIDAD.
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci, que
intervé per exposar que aquesta informació ja ha estat exposada als assistents durant el
tractament de la presentació efectuada per la Tècnica del Consorci Sra. Montserrant Grau
Borràs, abans del tractament del punt 4 de l’ordre del dia.

10.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA CREACIÓI LA INCORPORACIÓ A LA RELACIÓDE
LLOCS DE TREBALL DEL CONSORCI DEL LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC DE GESTIÓ
DEL MEDI NATURAL
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 Tècnic en Gestió del Medi Natural.
Aquest lloc de treball té com a missió desenvolupar els objectius adreçats a la conservació,
estudi i planificació de les accions a desenvolupar pel Consorci del Parc de la Serralada Litoral
en relació amb el territori que gestiona.
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 Tècnic en Gestió del Medi Natural amb les característiques que consten al
document annex.

SEGON.- Exposar al públic el present expedient de 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 presentar-hi reclamacions, amb el benentès que de no formular-se’n cap l’acord inicial
esdevindrà definitiu sense necessitat de cap altre acord exprés.”
11.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA SOL·LICITUD DE COMPATIBILITAT DEL
TREBALLADOR SR. FERNANDO MUGA PER OCUPACIÓ EN EL SECTOR PRIVAT.
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:
“El treballador Fernando Murga Poupon, auxiliar administratiu del Consorci amb contracte
laboral eventual , ha presentat amb número d’entrada 311 al Registre de documents, una
sol·licitud de compatibilitat del lloc que ocupa en aquesta administració pública i l’activitat
professional privada en el sector de la electrònica
Un cop comprovat que la seva petició s’ajusta als requisits establerts per l’article 321 i següents
del Decret 214/90, de 30 e juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les
entitats locals
Atès que segons l’article 333 del citat decret correspon al Consell Plenari l’adopció dels acords
resolutoris sobre situacions de compatibilitat, es proposa l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar la compatibilitat del treballador Fernando Murga Poupon, auxiliar
administratiu amb contracte laboral eventual entre l’activitat pública que desenvolupa en aquest
Consorci i l’activitat professional privada de tècnic en electrònica en règim d’autònom.
SEGON.- Notificar el present acord a l’interessat.”
12.- 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

005

30/03/2010

006
007
008
009

Al·legacions presentades per J.Vélez al procés 3RH/10-GF
reclas C1
Aprovació de la llista definitva d’admesos i exclosos i
convocatòria del procés 3RH/10-GF Reclas C1
Establiment serveis mínims amb motiu de la vaga general
de 8 de juny de 2010
Aprovació de la liquidació del Pressupost de l’exercici 2009
Aplicació de les disposicions en matèria de retribucions del
personal del R.D.LL 8/2010, de 20 maig

07/04/2010
31/05/10
14/06/10
16/06/2010

Decrets del Conseller Delegat
Número
Extracte
002
003
004
005
006

Data registre

Aprovació d’una bestreta al X. Margaix sobre el sou
d’abril 2010
Crida a l’activitat a 5 treballadors per la campanya 2010
Contractació de 4 treballadors per la campanya 2010
Incoació de l’exp. 3PSMod01/10 de modificació dels
crèdits d’ingressos i dels de despeses del Pssp. 2010
Aprovació d’una bestreta a M. Julià sobre el sou de juny
2010

15/04/2010
27/05/2010
27/05/2010
11/06/2010
14/06/2010

Essent les 14:10 hores s’absenta de la present sessió de Consell Plenari la Sra. Mercè
Fernández Lloret, representant de l’Ajuntament de Cabrils
13.- 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)
2. Estat d’execució del programa de gestió 2010
3. Programa Parc a Taula
4. Programa Viu el Parc
5. Projecte valorització patrimoni arqueològic
6. Projecte catàleg i restauració de fonts i basses
7. Pla de conservació del Parc: fase 2, recopilació i integració de la informació
8. Seguiment conjunt de projectes de Conservació
9. Estat d’execució pressupost 2010
10. Estat procés d’ampliació de l’EIN
1.- Procés de revisió i aprovació del Pla d’Ús Públic (ordenances d’ús públic). Exposició
aportacions Assemblea d’Entitats.
2.- Estat d’execució del programa de gestió 2010
Programa 1: Conservació

Programa 3: Ús social

Programa 2: Foment

Programa 4: Actuacions generals

3.- 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´Ascensió 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)
4.- Programa Viu el Parc
1. Programa escolar
-Sessió educació ambiental a l’aula
-Sessió camp dates: 13 i 14 de maig
-Participació: 551 alumnes
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
-Participació: 300 persones
3. Poesia al Parc:
-Data: 29 de maig de 2010
-Lloc: ermita Sant Mateu
-Poesia al Parc 2011: marc del cicle de Recital de Poesia d’Alella.
-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
5.- Projecte valorització patrimoni arqueològic. Pressupost: 5.800 €
Fase 1 en execució: visites a ajuntaments i presentació selecció d’elements de
patrimoni integradors de l’itinerari circular de patrimoni.
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.
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
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.- Presentació del conjunt de projecte de Conservació del Parc 2010
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 €
TOTAL: 25.034,2 €
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.- Estat d’execució pressupost 2010
Crèdits inicials Crèdits compromesos
-Capítol 1. Despeses de personal
611.184, 20 € 163.0451,25 €
-Capítol 2. Despeses corrents
234.818,54 € 118.552,16 €
-Capítol 3. Despeses financeres
500 €
210,66 €
-Capítol IV. Transferències corrents
11.395,36 €
3.240 €
-Capítol VI. Inversions
94.000 €
20.496,35 €
10.- Estat procés d’ampliació de l’EIN
Treball comissió tècnica: proposta límit EIN
Treball propostes ampliació EIN Ajuntaments
Pla metropolità de Barcelona
Mapa hàbitats d’interès CORINE (Generalitat de Catalunya)
Reunió DMAH: 21 de juny 2010

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

Estat procés d’ampliació de l’EIN

El Sr. President comenta el contingut de la carta enviada a la responsable, explicant que volem
que hi hagi un impuls final abans que finalitzi la legislatura al Govern de la Generalitat de

Catalunya, ja que serà difícil tornar a trobar un consens tan ampli per part dels Ajuntaments pel
que fa referència a la ampliació del EIN.
A continuació intervé el Sr. Josep Mayoral Antigas, representant de la Diputació de Barcelona,
per manifestar que va parlar personalment amb el Conseller i la Directora General i li va fer
saber el desig que tot el procés previ tècnic acabés durant el més de juliol.
•

Informe nova Seu del Parc de la Serralada Litoral

El Sr. President informa sobre el contingut del document que s’ha distribuït per tal de cercar
candidatures per a aconseguir disposar de la nova seu del Parc de la Serralada Litoral:
1. Requeriments de la nova seu del Parc de la Serralada Litoral
Els requeriments bàsics d’espai de la nova seu del Parc de la Serralada Litoral són els
següents:
-

Oficines i Arxiu:
Oficina guarderia:
Magatzem:
Garatge:

200 m2
100 m2
150 m2
mínim 8 places

A més a més es considera convenient que la nova seu disposi d’espai per poder acollir:
- Una sala d’exposicions i actes:
- Un punt d’informació:

aprox 150 m2
aprox. 75 m2

La seva ubicació hauria d’estar ben comunicada, de fàcil accés i en un punt proper o dintre del
Parc de la Serralada Litoral.
2. Presentació de propostes
Pel que fa a la seu del Consorci, en la sessió ordinària del Consell Plenari de 16 de juny s’ha
sol·licitat als representants que facin arribar propostes per acollir aquestes instal·lacions. La
data límit de presentació de propostes és 8 d’octubre de 2010. La valoració de propostes es
realitzarà al Consell Plenari del més d’octubre de 2010.
La presentació formal de propostes s’ha de realitzar mitjançant la presentació a les oficines del
Consorci de:
1.
2.
3.
4.

Ofici presentació proposta
Formulari característiques proposta (veure annex I)
Cartografia de localització i accés
Imatges

3. Criteris de Valoració
El Consell Plenari tindrà present en el moment d’analitzar propostes, entre d’altres, els
següents criteris:

1. Ser prioritàriament un equipament emblemàtic-singular vinculat al parc.
2. Permetre espai per a la utilització unificada i centralitzada com a oficines, magatzem de
material i garatge de vehicles.
3. Estar ubicat en una localització de fàcil i ràpid accés, preferiblement portes de parc/interior
accessible de parc. Disponibilitat de transport públic.
4. Estat de manteniment acceptable. Connexions habituals i cobertura internet alta.
5. Permetre un conveni a mitjà-llarg termini d'utilització-cessió de l'equipament.
•

Proposta d’ampliació dels membres del Consorci:

A continuació el Sr. President exposa la possibilitat d’ampliació dels membres del Consorci
incorporant els ajuntament de Montmeló i d’Òrrius.
El Sr. Josep Mayoral Antigas, representant de la Diputació de Barcelona, manifesta que en el
cas de Montmeló hio hauria d’haver un anàlisi tècnic acurat essent que el Sr. President
constata que es farà una consulta tècnica sobre la seva incorporació, tot manifestant que pel
que fa a Òrrius es un tema que ja està a l’EIN i que és lògic que hi sigui.
15.- SUGGERIMENTS I QÜESTIONS SOBREVINGUDES
No n’hi ha.
I no havent res més a tractar, el Sr. President declara acabada la sessió a les 14:45 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

