2CP01/12
Acta de la sessió ordinària del Consell Plenari del Consorci del Parc de la Serralada Litoral
celebrada el 21 de març de 2012

A Cabrera de Mar, comarca del Maresme, a les tretze hores i set minuts del dia 21de març de
2012, es reuneixen en sessió ORDINÀRIA del CONSELL PLENARI a la Sala d’Actes de la Seu
del Consorci, sota la Presidència del Sr. Rafael Ros i Penedo, els representants designats pels
Ens consorciats següents:
Sr. Pere móra Juvinyà, representant de l’Ajuntament d’Argentona
Sr. Antonio Abel Nuri, representant suplent de l’Ajuntament de Cabrera de Mar
Sr. Rafael Ros Penedo, representant de l’Ajuntament de La Roca del Vallès
Sra. Teresa Casellas Abella, representant suplent de l’Ajuntament de Teià.
Sr. César Andreu Cabot, representant de l’Ajuntament de Vallromanes.
Sr. Ramon Majà Esteve, representant de l’Ajuntament de Vilanova del Vallès
Sr. Andreu Carreras Puigdelliura, representant de la Diputació de Barcelona
Sr. Marià Morera Goberna, representant 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. Quique Rasche Vilanova, Cap de la Direcció Territorial Oriental de l’Àrea d’Espais Naturals
de la Diputació de Barcelona.
Han excusat la seva assistència:
Sra. Marina Infiesta Sander, representant de l’Ajuntament de Cabrils.
Sra. Maria Rosa Viñallonga Antich, representant de l’Ajuntament de Montornès del Vallès.
Sr. Antoni López Guillén, representant de l’Ajuntament de Premià de Dalt
Sr. Héctor González Guijarro, representant de l’Ajuntament de Tiana
Sr. Eudald Calvo i Català, representant del Consell Comarcal del Maresme
Sr. Joaquim Brustenga Etxauri, representant del Consell Comarcal del Vallès Oriental.
Sr. Joan Adell i Pla, representant de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt
No han assistit:
Sr. Andreu Francisco i Roger, representant de l’Ajuntament d’Alella.
Sr. Juan Francisco Garcia Cava, representant de l’Ajuntament de Martorelles
Sra. Olivia Mones Estévez, representant de L’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles.
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 13.07 hores, en primera convocatòria s’obre l’acte donant-se compte per part del Sr.
Secretari, Sr. Santiago Pérez Olmedo, dels punts que consten a la convocatòria i que ja són del
coneixement dels assistents.
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 16 DE
NOVEMBRE DE 2011.
Havent estat distribuït l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del Consell Plenari del
Consorci Parc Serralada Litoral de 16 de novembre de 2011 juntament amb la tramesa de la
convocatòria de la present sessió, seguidament se sotmet a votació.

A continuació, per unanimitat dels assistents, s’aprova l’acta de la sessió ordinària del Consell
Plenari del Consorci Parc Serralada Litoral de 16 de novembre de 2011.
2.- PRESA DE POSSESSIÓ DE NOUS REPRESENTANTS, SI S’ESCAU.
Estant present a la sessió plenària el Sr. Marià Morera Goberna, representant de la Generalitat
de Catalunya, en el moment de la pressa de possessió i per tal d’adquirir la plena condició del
càrrec, de conformitat amb allò que disposa el número 8 de l’article 108 de la Llei orgànica
5/1985, de 19 de juny, de règim electoral general, els candidats representants hauran de jurar o
prometre acatament a la Constitució, i per això a continuació es procedeix per part del Sr.
Secretari a formular-li pregunta següent:
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec
de membre del Consorci Parc Serralada Litoral amb lleialtat al Rei, guardar i fer guardar la
Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”
A la qual el Sr. Marià Morera Goberna, representant de la Generalitat de Catalunya, respon:
PROMETO.
Seguidament el Sr. President manifesta que el Sr. Marià Morera Goberna, representant de la
Generalitat de Catalunya, ha pres possessió del càrrec de membre representant del Consorci
Parc Serralada Litoral en la representació que ostenta.
3.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 2012 PER
REDUCCIÓ DE LA PREVISIÓ D’INGRESSOS (3PS/12-Mod. 1)
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci que
exposa extensament aquest punt de l’ordre del dia.
Modificacions d’ingressos:
Ens
Generalitat de Catalunya
Ajuntament de Vilassar de Dalt
TOTAL

2011
111.231,94 €
25.733,78 €

2012
48.445,83 €
12.866,89 €
61.312,72 €

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 de 6 de març de 2012.
Ateses les competències del Consell Plenari 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
455.00

Concepte
Transferències corrents

Import inicial
78.204,80

Import final
38.081,12

462.10
462.28
750

Transferències corrents
Transferències corrents
Transferències de capital

14.585,07
25.733,78
33.027,14

Baixes Pressupost Despeses
Partida
Concepte
127 CONTRIBUCIONS A PLA DE PENSIONS FUNCIONARIS
13000 RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL LABORAL FIX
13100 RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL
16000 QUOTES SEGURETAT SOCIAL
202 LLOGUERS D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUC
203 LLOGUERS MAQUINARIA, INSTAL. I ESTRIS
210 INFRAESTRUCTURA I BENS NATURALS
212 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
215 MOBILIARI I ESTRIS
22000 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE
22103 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLES I CARBURANTS
22200 COMUNICACIONS TELEFONIQUES
224 PRIMES D'ASSEGURANCES
22603 PUBLICACIONS A DIARIS OFICIALS
22606 DESPESES REUNIONS I CONFERENCIES
2270001 TREBALLS NETEJA PUNTS ABOCAMENT
2270601 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS
23010 DIETES DEL PERSONAL DIRECTIU
23020 DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU
462 A AJUNTAMENTS
62 INV NOVA ASSOCIADA AL FUNC OPERATIU DELS SERVEIS

5000,00
12.866,89
10.364,71

Import inicial
Import final
250,00
0,00
257.812,17 256.796,94
106.719,48
75.294,93
120.000,00 109.016,00
20.511,67
13.315,44
500,00
50,00
48.367,82
31.939,60
1.000,00
500,00
400,00
50,00
2.500,00
2.000,00
10.500,00
8.500,00
5.060,00
3.600,00
6.850,00
6.564,00
500,00
50,00
1.000,00
500,00
4.500,00
4.000,00
31.884,56
30.925,79
250,00
50,00
250,00
50,00
7.331,52
7.331,52
33.100,00
33.100,00

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.”
4.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU DE LA PROPOSTA DE CALENDARI DE PAGAMENT DE LES
APORTACIONS AL CONSORCI DELS ENS CONSORCIATS.
El Sr. President cedeix la paraula al Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci, que
intervé per exposar extensament aquest punt de l’ordre del dia, fent incís que hi ha determinats
problemes de tresoreria que poden arribar a ser greus i que podrien condicionar alguna de les
activitats a emprendre com despeses en la campanya de prevenció d’incendis, per posar un
exemple; i per això demana un esforç de regularitat als ens consorciats per tal de fer front
puntualment a les quotes compromeses, preveient-se en el present acord un primer termini del
50% de la quota a 30 de juny de 2012 i el 50% restant a 31 d’octubre de 2012.
Seguidament i per part del Sr. Secretari es dóna lectura a la proposta d’acord, sotmetent-se 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 es finança mercès a les aportacions econòmiques
dels ens que el formen.
L’import d’aquestes aportacions s’aprova en el tràmit d’aprovació del pressupost.

Actualment el Consorci no disposa a la Tresoreria dels recursos econòmics suficients per fer
front a les despeses de personal i despeses generals i necessita garantir l’efectiu pagament de
les aportacions dels ens consorciats per tal d’assegurar la continuïtat del seu funcionament.
A excepció de la Diputació de Barcelona que ja té fixades les dates de pagament de les
aportacions dins de la segona quinzena del primer mes de cada trimestre, i de la Generalitat de
Catalunya, es fa necessari fixar una previsió per a la resta d’ens consorciats.
És per això que es proposa l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR el calendari de pagament de les quotes de participació dels ajuntaments i
consells comarcals consorciats segons els terminis següents:
Pagament del 50% de la quota prevista per a 2012 abans del 30 de juny de 2012
Pagament del 50% restant abans del 31 d’octubre de 2012
SEGON.- NOTIFICAR als serveis d’Intervenció respectius el contingut del present acord.”
5.- DONAR COMPTE, SI S’ESCAU, DEL DECRET DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2011.
El Sr. President exposa el contingut del Decret de presidència número 004/2012, de 29 de
febrer de 2012 en relació amb les actuacions que s’han portat a terme, i seguidament cedeix la
paraula al Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci, que intervé per exposar
extensament aquest punt de l’ordre del dia, donant compte, a efectes de coneixement, del
Decret de presidència número 004/2012, de 29 de febrer de 2012, sobre aprovació de la
liquidació pressupostària del Consorci corresponent a l’exercici econòmic 2011, d’acord amb el
següent contingut:
“Vist l’expedient de liquidació del Consorci del Parc Serralada Litoral corresponent a l’exercici
de 2010 formulada per la Intervenció de Fons, en compliment del que es disposa als articles 89
i 90 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, i els articles 191,192 i 193 del Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals.
De conformitat amb allò que disposen els esmentats articles, per la present
HE RESOLT:
Primer.- Aprovar la liquidació del Pressupost de la Corporació de l’exercici de 2011, segons el
resum següent:
RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Drets reconeguts nets de l’exercici
b) Obligacions reconegudes netes
c) Resultat Pressupostari de l’exercici
Desviaments Positius finançament de l’exercici
Desviaments Negatius finançament de l’exercici
Despeses Finançades amb R.T.D.G.
Resultat Pressupostari ajustat

804.687,88 €
785.986,90 €
18.700,98 €
12.158,56 €
0,00 €
69.544,16 €
76.086,58 €

ROMANENT DE TRESORERIA
1. Fons líquids de tresoreria a fi de l’exercici

22.103,63 €

2. Drets pendents de cobrament a 31.XII.2011

189.321,54 €

De l’exercici corrent

189.321,54 €

D’exercicis tancats

0,00 €

D’altres operacions no pressupost

0,00 €

Ingressos pendents d’aplicació definitiva (-)

0,00 €

3. Obligacions pendents de pagament a 31.XII.2011

76.759,59 €

De l’exercici corrent

46.045,35 €

D’exercicis tancats

10.156,03 €

D’altres operacions no pressupost.

20.558,21 €

Pagaments pendents d’aplicació definitiva (-)
I. Romanent de Tresoreria total

0,00 €
134.665,58 €

II. Saldos de dubtós cobrament (-)

9.466,08 €

III. Excés de finançament afectat

12.158,56 €

IV. Romanent de Tresoreria per a despeses generals

113.040,94 €

Segon.- Incorporar a l’exercici 2012, vist el Romanent de Tresoreria que presenta aquesta
liquidació, els següents crèdits compromesos:
Aplicació

Saldo

Nom tercer

172 2270601 1.770,00

Institut Català Ornitologia

Text lliure
Seguiment de l'avifauna - Programa SYLVIA - Maig
2011/febrer 2012

172 2270601 1.875,00

DEPANA -

Programa Parc a Taula 2011

172 2270601 10.000,00 Xavier Tarruella Ayza

Ampliació de la Fase 2.1. del Pla de Conservació SLI

172 22602

3.003,09

Impremta el vaixell

172 210

4.625,60

Obres Merlès, S.L.

Calendaris 2012 x 3000 exemplars
Escarificat i compactació l'esplanada de la Creu Can
Boquet a la hípica de Cabrils

21.273,69

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

6.APROVACIÓ,
SI
S’ESCAU,
DELS CONVENIS
REGULADORS
DE
LA
CONTRAPRESTACIÓ AMB SERVEIS I/O EQUIPAMENTS AMB ENS CONSORCIATS ALS
QUE S’HA APLICAT UNA REDUCCIÓ DE LA QUOTA DE PARTIFCIPACIÓ.
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 el Sr. President cedeix la paraula al Sr. Ramon Majà Esteve, representant de
l’Ajuntament de Vilanova del Vallès, que intervé per manifestar que estan molt agraïts d’haver
pogut arribar a aquest acord.
Seguidament la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci, manifesta que igualment, el
Consorci també està content d’haver pogut acordar la permanència i poder contribuir a trobar
una solució transitòria.
Seguidament el Sr. President exposa la gestió realitzada amb l’Ajuntament de Martorelles,
havent-se realitzat una reunió d’acord de quota a novembre de 2011, havent-se produït una
comunicació de l’ajuntament de separació del Consorci en contra de l’acord pres a la reunió i
havent-se sol·licitat una nova reunió a principis de 2012 per a tractar la situació amb
l’ajuntament.
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 ajuntaments de Teià, Vilanova del Vallès i Vilassar de Dalt, membres del Consorci Parc
Serralada Litoral, han manifestat problemes a la tresoreria municipal que no els permeten fer
front al pagament de la quota de participació a aquest Consorci
Davant d’això es va proposar fixar mitjançant un conveni per una banda la reducció de les
seves quotes i la contraprestació de serveis per compensar l’aportació dinerària que deixaran
de satisfer
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
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt per al suport tècnic en matèria de medi ambient per l’exercici
2012 que consta com a Annex 1 al present acord
SEGON.- Aprovar el Conveni de col•laboració entre el Consorci Parc Serralada Litoral i
l’Ajuntament de Vilanova del Vallès per al suport tècnic en matèria de medi ambient pels
exercicis 2012, 2013 i 2014 que consta com a Annex 2 al present acord
TERCER.- Aprovar el Conveni de col•laboració entre el Consorci Parc Serralada Litoral i
l’Ajuntament de Teià per al suport tècnic en matèria de medi ambient pels exercicis 2012, 2013
i 2014 que consta com a Annex 3 al present acord
QUART.- Notificar als respectius ajuntaments el contingut dels presents acords"
Essent les 13:38 hores s’incorpora a la sessió, amb veu i sense vot, el Sr. Sr. Ramon Minoves
Pujols, coordinador en Matèria d’Espais Naturals i Medi Ambient de la Diputació de Barcelona
7.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI AMB L’AJUNTAMENT
REGULADOR DEL PUNT D’INFORMACIÓ DE CAN LLEONART.

D’ALELLA

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 té entre els seus objectius la regulació general de l’ús públic i la informació als
visitants del parc. I en aquest sentit té interès en habilitar punts d’informació en diversos indrets
del territori.
Per la seva banda l’Ajuntament d’Alella, com a municipi integrador del Consorci, té entre els
seus objectius i finalitats fomentar el coneixement del patrimoni natural i cultural i potenciar el
respecte per l’entorn. L’ajuntament compta amb l’equipament municipal de l’Oficina de Turisme
al carrer Riera Fosca, número 2, susceptible d’acollir un punt d’informació del parc.
És per això que es proposa l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR el conveni de col·laboració entre el Consorci del Parc de la Serralada
Litoral i l’Ajuntament d’Alella per a la creació d’un punt d’informació del parc a l’Oficina de
Turisme d’Alella d’acord amb el contingut següent:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI DEL PARC SERRALADA LITORAL I
L’AJUNTAMENT D’ALELLA, PER A LA CREACIÓ D’UN PUNT D’INFORMACIÓ DEL PARC A L’OFICINA
DE TURISME D’ALELLA
Alella, gener de 2012
ENTITATS QUE INTERVENEN :
CONSORCI DEL PARC DE LA SERRALADA LITORAL, representat pel President del Consorci del Parc
Serralada Litoral (en endavant Consorci), Sr. Rafael Ros Penedo, en ús de les facultats que li són
conferides per l’article 12.2 dels Estatuts del Consorci.
AJUNTAMENT D’ALELLA (en endavant Ajuntament), representat per l’Alcalde, l’Il·lm. Sr. Andreu
Francisco i Roger en ús de les facultats que li són conferides per l’art. 21.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del Règim Local.
Ambdós assistits pel Sr. Santiago Pérez Olmedo, secretari del Consorci i pel Sr. Félix José Valdés Conde,
secretari de l’Ajuntament d’Alella.
Intervenen en funció dels seus càrrecs respectius i en ús de les facultats que tenen conferides, i ambdues
parts exposen a títol de preàmbul els següents
ANTECEDENTS
I.
Que el Consorci és l’ens gestor del Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge de la
Conreria-Sant Mateu-Céllecs aprovat el 15 de juny de 2004.
II.

Que el Pla Especial inclou entre els seus objectius la regulació general de l’ús públic i el
desenvolupament de l'ús públic en l'àmbit del Pla de forma compatible amb la conservació global
de l'espai natural.

III.

Que el Consorci té interès a habilitar punts d’informació en diversos indrets dins del territori del
Parc, destinats a punts d’acollida i informació als usuaris i visitants.

IV.

Que pretén disposar d’espais a la muntanya o en les vies d’accés al Parc i en equipaments
d’especial interès situats en els nuclis de població dels municipis consorciats on es pugui facilitar
informació sobre el territori, els punts d’interès natural i cultural i les actuacions del Consorci i
dels ens consorciats relacionades amb aquests aspectes.

V.

Que, per a la seva efectivitat, el Consorci necessita garantir una atenció al públic regular i
continuada en aquests indrets estratègics per tal que esdevinguin punts de referència per a tots
els usuaris i visitants del Parc.

VI.

Que per la seva banda, l’Ajuntament d’Alella, com a municipi integrador del Consorci del Parc de
la Serralada Litoral, té entre els seus objectius i finalitats fomentar el coneixement del patrimoni
natural i cultural i potenciar el respecte per l’entorn.

VII.

Que l’Ajuntament compta amb l’equipament municipal de l’Oficina de Turisme al carrer Riera
Fosca, número 2, susceptible d’acollir un punt d’informació del Parc en el marc de l’inici d’activitat
de l’oficina de turisme.

En virtut del que precedeix i atesa l’existència d’objectius coincidents entre el Consorci del Parc de la
Serralada Litoral i l’Ajuntament d’Alella, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat
per a aquest acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents:
PACTES
Primer. Objecte
És objecte d’aquest conveni el foment i l’ordenació de l’ús públic del Parc de la Serralada Litoral, dins del
terme municipal d’Alella.
L’Ajuntament d’Alella i el Consorci del Parc de la Serralada Litoral acorden establir un conveni de
col·laboració per a la ubicació del Punt d’Informació de Can Lleonart del parc a l’Oficina de Turisme
d’Alella.
Segon. Vigència
Aquest conveni té una vigència d’un any, a comptar a partir de la data de la seva signatura, tàcitament
prorrogable per períodes anuals si cap de les parts no el denúncia amb una antelació mínima de tres
mesos a la finalització de la seva vigència.
Tercer. Servei i activitats a desenvolupar en el Punt d’Informació
Els serveis bàsics i les activitats que es desenvoluparan en el Punt d’Informació són els següents:







Donar informació general sobre el Parc de la Serralada Litoral i sobre els
recursos que s’ofereixen: itineraris, programes pedagògics, activitats
turístiques i de lleure, publicacions, etc.
Distribuir fullets, tríptics o altres materials de difusió i venda de publicacions
Editades pel Parc, per l’Àrea d’Espais Naturals de la Diputació de
Barcelona, per l’Ajuntament d’Alella i relacionades amb el patrimoni natural i
cultural del Parc.
Promoure programes i activitats de caràcter cultural, pedagògic, divulgatiu,
de lleure i atenció al públic compatibles i adients amb la finalitat de
l’equipament i que siguin acordades pel Consorci i l’Ajuntament.
Col·laborar en l’execució d’altres actes que es duguin a terme en el municipi
i que siguin promoguts per l’Ajuntament o comptin amb el seu suport.
Quantificar i tipificar els usuaris de l’equipament d’acord amb la metodologia
de la Xarxa de Parcs Naturals.

L’Ajuntament haurà de garantir la presència del personal destinat a la funció d’atenció al públic i tenir obert
el Punt d’Informació amb aquest fi en l’horari que queda fixat en l’annex 1 d’aquest Conveni. En cap cas
podrà delegar aquest servei en persones o entitats que no estiguin degudament vinculades a
l’Ajuntament.
Quart. Obligacions del Consorci en relació al Punt d’Informació

I

El Consorci es farà càrrec de l’adequació de l’espai facilitat a l’Oficina de Turisme, com a Punt
d’Informació. Aquesta adequació es concretarà, per part del Consorci, en la provisió de mobiliari, material
informàtic, murals informatius, materials expositius i els elements mínims imprescindibles per a atendre les
finalitats de l’equipament. Aquest mobiliari i altre material serà inventariat i romandrà propietat del
Consorci qualsevol que sigui el temps que estigui en el local.

II

El Consorci cedirà documentació i publicacions pròpies de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat , de la
Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona i del propi Parc. També facilitarà els materials
gratuïts de divulgació que edita, per tal que siguin a disposició dels visitants.

III El Consorci es compromet a incloure el Punt d’Informació d’Alella en les publicacions informatives i de
difusió del parc i els seus equipaments. Tanmateix, podrà editar, d’acord amb l’Ajuntament, material
específic per a la promoció del Punt.

IV El Consorci subministrarà els elements de senyalització de l’equipament.
V El Consorci aportarà la quantitat total de 4.087,68 euros anuals per a col·laborar en les despeses
de funcionament del Punt d’Informació i, de manera preferent, les derivades del programa anual
d’activitats en els àmbits d’acollida, l’educació ambiental i el lleure que des del Punt d’Informació es
generin. Per a exercicis posteriors, l’aportació econòmica serà pactada anualment en funció de la
disponibilitat pressupostària existent.
Cinquè.

Obligacions de l’Ajuntament en relació al Punt d’Informació

I

L’Ajuntament aportarà les dependències on es duran a terme els serveis
d’informació i autoritzarà el seu ús com a Punt d’Informació del Parc.
II L’Ajuntament proveirà i col·locarà els rètols necessaris per a facilitar l’accés al Punt d’Informació.
III L’Ajuntament es farà càrrec de la contractació del personal necessari per al funcionament del Punt.
Així mateix, l’Ajuntament es farà càrrec de les despeses de manteniment, de neteja i dels serveis i
subministraments instal·lats o que s’hi instal·lin en el futur.
IV L’Ajuntament contractarà el personal necessari per al desenvolupament de les activitats previstes al
Punt d’Informació. A efectes de selecció del personal, es tindrà en compte el bon coneixement del Parc i
el seu entorn territorial.
Per al desenvolupament de les seves tasques d’atenció al públic, els informadors seguiran les instruccions
de l’equip tècnic del Parc i de l’Ajuntament. En aquest sentit, les seves principals funcions seran les
següents:
a)

b)
c)
d)
e)

Atendre les consultes i lliurar la informació relativa al Parc de forma responsable i seriosa,
mantenint en tot moment un tracte respectuós envers el públic i un bon nivell de qualitat del
servei.
Oferir el servei d’informació general i de guiatge i adreçar les consultes de caràcter tècnic als
equips tècnics de l’Ajuntament i/o del Parc.
Lliurar al Consorci resums estadístics (mensuals i diaris segons models i fitxes lliurades a tal
efecte pel Consorci) dels serveis realitzats, activitats, productes lliurats gratuïtament o venuts.
Recollir dades sobre els visitants mitjançant enquestes i fitxes específiques.
Notificar amb la màxima urgència al Consorci i a l’Ajuntament qualsevol anomalia que es
produeixi en la prestació dels serveis d’Informació al públic.

Sisè.
Finançament i pagament
L’aportació per al finançament del servei s’aprovarà anualment en el tràmit d’aprovació del pressupost del
Consorci i es comunicarà per escrit a la Intervenció municipal d’Alella .
El Consorci ordenarà dues transferències l’any : una al mes de febrer i l’altre al mes de juliol, cadascuna
d’elles pel 50 per cent del’aportació anual fixada al Pacte Quart.V al numero de compte de l’Ajuntament
2100 3238 71 2500015910.
Setè.
Funcionament i seguiment del Punt d’Informació
La gestió del funcionament del Punt d’Informació i de les seves activitats correspondran conjuntament a
l'Ajuntament i al Consorci. A tal efecte cadascuna de les dues entitats designarà un responsable per al
seguiment del funcionament del Punt i per a resoldre aspectes relacionats amb les activitats que es
duguin a terme.
El Punt estarà obert al públic d’acord amb l’horari que queda fixat en l’annex I d’aquest conveni, entenent
que aquest horari podrà ser modificat i ampliat per tal d’adaptar-lo a les activitats que es generin i també
en funció de l’ús i afluència que en resulti.

A l'efecte de poder fer un correcte seguiment del desenvolupament del servei i el bon ús de l’equipament,
es crearà una Comissió de Seguiment integrada pel representant de l’Ajuntament d’Alella al Consorci i la
gerent del Consorci, i tractarà de tots els temes relacionats amb:
el compliment dels horaris de servei establerts
el finançament del servei
el material de divulgació
qualsevol altre aspecte que pugui incidir en la prestació del servei
La Comissió es reunirà amb la freqüència que sigui necessària i, en tot cas, com a mínim, un cop cada
any.
Vuitè. Modificacions del conveni
Durant la vigència del conveni, aquest pot modificar-se requerint l’aprovació de la modificació, tant per part
del Consorci com de l’Ajuntament.
Novè. Incompliment
L’incompliment d’aquest conveni per a qualsevol de les parts signatàries, pot donar lloc a la seva
resolució.
Desè. Causes d’extinció del conveni
Aquest conveni es podrà extingir per les causes següents:
a) Per l’expiració del seu termini.
b) Per resolució, d’acord amb la clàusula anterior.
c) Per mutu acord.
d) Per a qualsevol altra causa admissible en dret.
En cas de resolució, els materials aportats al Punt pel Consorci li seran retornats, exceptuant aquells en
què s'hagués especificat el contrari a l'hora d'incloure'ls en el fons del Punt.
Onzè. Marc normatiu d’aquest conveni
-Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i en el RD 781de 18 d’abril, Text
Refós de Règim Local
-Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú
-Altra normativa que li sigui aplicable
Dozè. Jurisdicció competent
Atesa la naturalesa administrativa d’aquest conveni, li seran d’aplicació, amb exclusió de qualsevol altre
procediment i jurisdicció, el procediment administratiu i contenciós administratiu amb submissió als
tribunals del domicili del Consorci del Parc Serralada Litoral que fossin competents.
I en prova de conformitat les parts signen aquest conveni, que s’estén per duplicat i a un sol efecte, en el
lloc i data assenyalats.
ANNEX I DEL CONVENI ENTRE EL CONSORCI DEL PARC SERRALADA LITORAL I L’AJUNTAMENT
D’ALELLA, PER ACOLLIR UN PUNT D’INFORMACIÓ DEL PARC A L’OFICINA DE TURISME D’ALELLA
Horari 2012
Del 7 de gener al 17 de juny
Divendres: 10.00-14.30h i 15.30-17.30h
Dissabte: 10.00-14.30h i 15.30-17.30h
Diumenge: 10.00-14.00h
Del 21 de juny al 30 de desembre
Dilluns: 10.00-14.30h i 15.30-17.30h
Dimarts: 10.00-14.30h i 15.30-17.30h
Dimecres: tancat
Dijous: 10.00-14.30h i 15.30-17.30h
Divendres: 10.00-14.30h i 15.30-17.30h
Dissabte: 10.00-14.30h i 15.30-17.30h

Diumenge: 10.00-14.30h i 15.30-17.30h
Del 7 al 9 de setembre (Festa de la Verema)
Divendres 7 de setembre: 09.00-20.00h
Dissabte 8 de setembre: 09.00-20.00h
Diumenge 9 de setembre: 09.00-20.00h
Dies d’horari reduït: 24, 25 i 31 de desembre
Dilluns 24 de desembre: 10.00-14.30h
Dimarts 25 de desembre: tancat
Dilluns 31 de desembre: 10.00-14.30h

Finançament del servei
D’acord amb el pacte tercer, el Consorci del Parc de la Serralada Litoral atorgarà una subvenció a
l’Ajuntament d’Alella, que es fixa en 4.087,56 euros anuals per a l’any 2012.
L’Ajuntament carregarà en el compte corrent del Consorci a La Caixa l’import total anual en el decurs del
mes de febrer de 2012.”

SEGON..- NOTIFICAR a l’Ajuntament d’Alella el contingut del present acord.”

8.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES BASES D’ORGANITZACIÓ DEL V CONCURS
FOTOGRÀFIC DEL PARC AMB LA MODALITAT DE RAL·LI FOTOGRÀFIC.
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 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.
No obstant la Xarxa de Parcs de la Diputació de Barcelona, en la qual s’integra el Consorci del
Parc de la Serralada Litoral, convoca un concurs de similars característiques, el que fa
recomanable modificar el format per tal d’aportar nous elements d’interès als participants.
És per això que es proposa convocar la primera edició del Ral·li fotogràfic en base als següents
acords:
PRIMER.- Aprovar les Bases del Ral·li fotogràfic del Parc de la Serralada Litoral en els termes
següents:
I Ral·li fotogràfic del Parc de la Serralada Litoral
Bases de participació
1. Objectius: Promoure els valors naturals, culturals i històrics del Parc de la Serralada
Litoral i dels municipis que hi pertanyen.
2. Participants: Tothom que ho desitgi.
3. Calendari: S’estableixen quatre sessions
Diumenge 27 de maig
Dissabte 14 de juliol
Diumenge 7 d’octubre

Hora: de 9 a 15 h
La participació pot ser a una o més sessions.
4. Temes: El tema per a cada sessió es lliurarà en el moment de la inscripció
5. Suport: Digital. Es demana fer les fotos a la màxima resolució del dispositiu (càmera,
mòbil, tablet....) i amb la mínima compressió. En el moment de la sortida es demanarà el
tipus de transmissió dels fitxers per resoldre imprevistos en la recollida.
6.Control de sortida: Estarà situat a la Roca d’en Toni. La inscripció dels participants es
farà de 9 a 11 h.
7. Control de recollida: La descàrrega dels fitxers es farà de les11h a les 15h al Centre
d’Informació de Can Boquet (Vilassar de Dalt) i al Punt d’Informació de Can Lleonart (Alella).
S’acceptarà un màxim de tres fotos per participant en cada una de les sessions.
8. Premis
Un PREMI consistent en un àpat en un dels restaurants que participen en el programa El
Parc a Taula per a dues persones i una cistella de productes agroalimentaris procedents
dels productors que participen en el programa El Parc a Taula
Tres PREMIS consistents en una cistella de productes agroalimentaris procedents dels
productors que participen en el programa El Parc a Taula
Cada participant només podrà optar a un premi
Les fotografies guardones es publicaran a la pàgina web de la Diputació de Barcelona i del
Consorci del Parc de la Serralada Litora, a les publicacions que la Diputació de Barcelona
edita per a la Xarxa de Parcs, i al calendari del Parc de la Serralada Litoral
9.Jurat i veredicte: El jurat estarà format per un fotògraf professional, una persona del
Consorci del Parc de la Serralada Litoral i una persona de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
de la Diputació de Barcelona. El jurat valorarà el conjunt de les fotografies presentades al
llarg de l’any.
10. Lectura del Veredicte i Lliurament de premis: 26 d’octubre a un equipament dels
municipis que integren el Parc a determinar
11. Exposició de les obres: Les fotografies finalistes i guanyadores es mostraran a la web
del Parc de la Serralada Litoral (www.diba.cat/parcsn/litoral). L’organització es reserva la
possibilitat d’organitzar exposicions i/o d’utilitzar-les en publicacions..
12. Propietat de les obres: L’organització tindrà dret a publicar i reproduir les obres
premiades
13. Drets d'imatge: Els participants es fan responsables dels drets d’imatge de les persones
que surten a les seves fotografies i de les possibles responsabilitats que se’n reclamessin
14. Acceptació de les bases: La participació en aquest ral·li pressuposa l’acceptació de les
bases. L’organització es reserva el dret de modificar aquestes bases en cas que es cregui
convenient.
SEGON.- Facultar àmplia i expressament al President del Consorci per l’adopció dels acords
necessaris per a l’execució del present acord.

TERCER- Aprovar com a seu de Lectura del Veredicte i Lliurament de premis: 26 d’octubre
de 2012 a l’equipament municipal de Teià La Unió’ i com a seu del lliurament de premis del
Concurs 2013 el centre cultural de Vilanova del Vallès.
QUART.- Convocar el I Ral·li fotogràfic del Parc de la Serralada Litoral”
9.- INFORMACIÓ SOBRE EL PROCÉS D’AMPLIACIÓ DE L’EIN.
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. L’estat dels acords amb
ajuntaments és rellevant, havent-se tancat l’acord amb 10 ajuntaments i restant pendents de
tancar l’acord amb 4 ajuntaments:
Ajuntament
Posicionament febrer de 2012
Vilassar de Dalt
Acord (13/02/12)
Teià
Acord (27/02/12)
Alella
Acord (14/02/12)
Cabrils
Acord a confirmar
Premià de Dalt
Acord a confirmar
Santa Maria Martorelles Acord a confirmar
Martorelles
Acord a confirmar
Montornès del Vallès Acord a confirmar
La Roca del Vallès
Acord a confirmar
Argentona
Acord a confirmar
Cabrera de Mar
Desacord (24/02/12): incorporació zones verdes
Vallromanes
Pendent resposta Ajuntament: incorporació zones agrícoles
Vilanova del Vallès
Desacord (17/02/12): incorporació sector pedrera Sta Quitèria
Òrrius
Pendent resposta DAAM: incorporació sectors rústics propers a nucli
urbà
Seguidament el Sr. President cedeix la paraula al Sr. Ramon Majà, representant de
l’Ajuntament de Vilanova del Vallès, que afirma que l’acord de línia de límit a Vilanova del
Vallès ja es troba tancat, havent-se corregit la incorporació de la pedrera de Sta. Quitèria al
Parc.
A continuació intervé el Sr. César Andreu Cabot, representant de l’Ajuntament de Vallromanes,
que intervé per manifestar que estan pendents que el truqui la Directora General de Medi
Natural de la Generalitat de Catalunya.
A continuació intervé la Sra. Teresa Casellas Abella, representant suplent de l’Ajuntament de
Teià, per manifestar que han rebut una comunicació de la Generalitat en la qual els
comuniquen que han modificat la proposta de línia de límit de l’EIN en el sector acordat del
cementiri de Teià i en el sector limítrof amb la Vall de Rials d’Alella. La proposta de línia de límit
es troba en via d’ajust i acord.
El Sr. President respon que es tractaria d’ajustos de detall, de petits errors en la línia de
delimitació així com d’un reajustament de línies en base a la lògica geogràfica.
10.- INFORMACIÓ SOBRE L’ORGANITZACIÓ DE LA CAMPANYA DE PREVENCIÓ
D’INCENDIS 2012.
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci, que
intervé per exposar extensament aquest punt de l’ordre del dia.

•

•
•
•
•
•

Dispositiu: 8 guaites, 4 torres de guaita
• Vallès: Turó de Céllecs (Vilanova del Vallès) i Castell de St. Miquel (Montornès
del Vallès)
• Maresme: Turó de Cirers (Cabrils) i Turó de Baldiri (Premià de Dalt)
• Vigilància intervenció: conveni amb OTPMIF-ADF
Horari: 10.00-20.00 h.
Període: 1 juny - 13 setembre 2012. Servei permanent d’activació protocol risc alfa.
Coordinador de Campanya: coordinació recursos humans, materials i tècnics.
Control central: Serralada de Marina
Infraestructures: manteniment acord utilització torre guaita Cirers

11.- INFORMACIONS DE GERÈNCIA
El Sr. President cedeix la paraula al Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci, que
intervé per exposar extensament aquest punt de l’ordre del dia, fent incís en el següent:

Programa

Línies estratègiques 2012

1. Conservació i tractament
físic del territori

-Redacció pla de conservació. Fase II
-Execució actuacions millora espais oberts-pasturatge
-Redacció del catàleg de fonts i basses del parc
(Vallès Oriental). Execució actuacions prioritàries de millora
de basses i fonts
-Promoció ruta de patrimoni arqueològic. Execució actuacions
prioritàries de conservació patrimoni arqueològic
-Optimització dispositiu de prevenció d’incendis
-Desenvolupament Pla Bàsic de Prevenció d'Incendis.
-Xarxa de punts d’aigua i punts de guaita
-Desenvolupament Pla de Gestió Forestal
-Cooperació en fórmules de gestió conjunta Ajuntaments i
entitats del territori. Custòdia del territori.
-Impuls Associació de Propietaris Forestals del parc i
consolidació Assemblea d’Entitats

2. Foment del
desenvolupament i
participació

-Redacció pla de foment de l’activitat econòmica
-Desenvolupament programa Parc a Taula. Participació fires i
activitats per a la promoció empreses locals
-Desenvolupament programa cultural Viu el Parc
-Pla de manteniment de la xarxa viària
-Pla de senyalització

3. Ús social i educació
ambiental

-Millora d’equipaments . Adequació normativa i millora
ambientalització.
-Diseny estratègies gestió xarxa equipaments. Increment
autofinançament i innovació programa d’activitats
-Desenvolupament pla director d'itineraris.

-Desenvolupament actuacions Pla d’Ús Públic:
-Construcció àrees d’aparcament
-Construcció àrees de mirador
-Consolidació xarxa de punts d’informació
-Pla de participació PUP. Ordenances d’ús públic
-Pla d’educació ambiental
4. Activitats generals

-Treball proposta d’ampliació de l’EIN – DTS Generalitat
-Definició mecanismes col.laboració externa
-Millora sistema d’avaluació de la gestió-SIGEP

12.- INFORMACIONS DE PRESIDÈNCIA.
El Sr. President intervé per exposar extensament aquest punt de l’ordre del dia, fent incís en el
següent:
Exposa el Sr. President que s’estan fent gestions amb la Diputació de Barcelona per tal de
tractar l’aportació econòmica d’aquest ens per a l’any 2013. La proposta del Consorci a
Diputació de Barcelona tracta de l’inrement de l’aportació d’aquest ens per a l’any 2013,
repercutint en la disminució de les aportacions dels ajuntaments. Aquesta proposta és en estat
de treball amb Diputació de Barcelona.
Exposa també el Sr. President que s’ha realitzat una reunió amb la Generalitat de Catalunya
(Departament d’Agricultura) per tractar de la situació dels Consorcis d’espais naturals i la seva
vinculació a la Xarxa de Custòdia del Territori. L’aportació del el Departament d’Agricultura alls
Consorcis d’espais naturals s’ha reduït l’any 2012 de forma general (en el cas del Consorci del
Parc de la Serralada Litoral, s’ha reduït a la més de la meitat de l’aportació de 2011). En
aquesta reunió amb Generalitat, s’ha trcatat aquesta qüestió i possibles solucions i situacions
futures. En aquest sentit manifesta que el Sr. Conseller ens exposà que també varen tractar-se
a la reunió estratègies per a obtenir recursos propis, com han fet en algun altre parc com, per
exemple, establint una zona blava d’aparcaments.
Exposa per últim el Sr. President el resultat de la sentència de reclamació de sou per 6 mesos
vinculats a la campanya de prevenció d’incendis 2011 dels treballadors del Consorci Xavi
Margaix i Jordi Vergés, essent la resolució negativa a la sol.licitud dels treballadors. La
sentència també exposa la necessitat de comunicar formalment i per escrit la durada de la
campanya de prevenció d’incendis de cada any amb antel.lació suficient als treballadors.
El Sr. President intervé per exposar i concloure les informacions de presidència la necessitat de
compromís conjunt dels ens consorciats en la gestió del sòl no urbanitzable dels municipis del
Consorci, remarcant l’aportació de finançament extern extra dels ens majors (generalitat i
Diputació) que reverteix en els municipis del Consorci i el treball de gestió conjunta realitzat pel
Consorci en l’àmbitt de prevenció d’incendis, manteniment de camins i gestió forestal.
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
D014/11, de 21 de desembre
D001/12, de 19 de gener

D002/12, de 14 de febrer

D003/12, de 27 de febrer

D004/12, de 29 de febrer
D005/12, de 21 de març

Devolució de l’aval 3.915.395 a Naturalea Conservació SL
Convocatòria del procés selectiu per a la provisió d’una plaça de guarda
forestal de la plantilla de personal laboral del Consorci mitjançant
reclassificació d’una plaça existent.
Llistes provisionals d’admesos i exclosos del procés de selecció per a la
provisió d’una plaça de guarda forestal de la plantilla de personal laboral
del Consorci mitjançant reclassificació d’una plaça existent
Llistes definitives d’admesos i exclosos, tribunal i convocatòria de prova de
selecció per a la provisió d’una plaça de guarda forestal de la plantilla de
personal laboral del Consorci mitjançant reclassificació d’una plaça
existent
Aprovació de la Liquidació de l’exercici 2011
Establiment de serveis mínims amb motiu de la vaga general del 29 de
març de 2012

Decrets del Conseller Delegat
D0016/11, de 16 de novembre
D017/11, de 23 de novembre
D018/11, de 15 de desembre
D0019/11, de 31 de desembre
D0020/11, de 31 de desembre
D001/12, de 13 de gener
D002/12, de 13 de gener
D003/12, de 13 de gener
D004/12, de 13 de gener
D005/12, de 14 de febrer
D006/12, de 20 de març

Participació del personal en les eleccions de 20 de novembre
Aprovació inicial de l’exp 3PS/11-Mod03 de modificació de crèdits del
pressupost 2011
Contracte de serveis a Obres Merles S.L. d’arranjament del camí de Can
Boquet a Hípica Cabrils
Instrucció de l’expedient 3PS/10-Mod04 per la incorporació de Romanents
de crèdits de 2010
Aprovació de l’exp 3PS/11-Mod04 d’incorporació de Romanents de crèdits
de 2010
Contracte de serveis a APENEA-URSUS per atenció al C.I. de can Boquet
Contracte de serveis a APENEA-URSUS per atenció al P.I. del Centre de
Documentació del parc
Contracte de serveis a Nicsal, S.L. pels serveis de neteja de les oficines
del Consorci
Contracte de serveis a F.X. Macià pel treball de seguiment d’algunes
espècies de rapinyaires al parc
Contracte de serveis a Fundació Bosch i Gimpera-Universitat de Barcelona
pel treball de realització de Cartografia dels hàbitats Corine i HIC al parc
Formalització del contracte laboral amb JA.V.T per reclassificació de la
plaça de guarda forestal C2

14.- INFORMES, PRECS I PREGUNTES
Demana la Paraula el Sr. César Andreu Cabot, representant de l’Ajuntament de Vallromanes,
que intervé per exposar el seu malestar per una actuació portada a terme al seu municipi,
concretament la repoblació del que considera una espècie per una altra al torrent de Cuquet de
Vallromanes.
La Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci, li respon que s’ha portat a terme
l’execució del projecte que l’Ajuntament va autoritzar i que també es comptava amb
l’autorització dels propietaris, acordant la visita de camp de l’actuació per a la valoració
conjunta.
El Sr. César Andreu Cabot, representant de l’Ajuntament de Vallromanes, intervé novament per
posar de relleu que es comenta que la UE retirarà les subvencions als parcs que tinguin menys
de 15.000 hectàrees, demanant que si se sap alguna cosa al respecte.

La Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci, li respon que el Parc Serralada Litoral no
ha comptat fins a la data actual, de cap subvenció d’aquest tipus. Es pren l’acord d’analitzar
aquesta informació.
Seguidament el Sr. César Andreu Cabot, representant de l’Ajuntament de Vallromanes, intervé
novament per demanar si finalment es podrà fer exposar als equipaments del parc l’Exposició
de flora i fauna del Parc a Vallromanes.
La Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci, li respon que es preveu exposar aquesta
exposició als equipaments del parc.
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
Rafael Ros Penedo

El Secretari
Santiago Pérez i Olmedo

