Sra. Xènia Matas Castany, representant de l’Ajuntament d’Alella
Sr. Joan Maria Pasqual i Martí, representant de l’Ajuntament d’Argentona
Sr. Daniel Meroño Lombera, representant de l’Ajuntament de Cabrera de Mar
Sr. Pere Sáez Mora, representant de l’ajuntament de Cabrils
Sra. Maria del Mar Garcia Santos, representant de l’Ajuntament de Montornès del Vallès
Sr. Jordi Rull i Claus, representant de l’Ajuntament d’Òrrius.
Sra. Marta Bosch i Lafuente, representant de l’Ajuntament de Premià de Dalt
Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, representant de l’Ajuntament de Teià
Sr. Àlex Robles Minguell, representant de l’Ajuntament de Tiana
Sr. Benet Oliva Ricós, representant de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt
Sra. Montserrat Garrido Romera, representant del Consell Comarcal del Maresme.
Sr. Joan Daví i Mayol, representant del Consell Comarcal del Vallès Oriental.
Sr. Josep Tarín i Canales, representant de la Diputació de Barcelona.
Sr. Ferran Miralles i Sabadell, representant de la Generalitat de Catalunya
Ha anunciat la seva incorporació durant el decurs de la sessió:
Sr. Albert Gil Gutiérrez, representant de l’Ajuntament de la Roca del Vallès
Ha excusat la seva assistència:
Sr. Joan Marc Flores Riera, representant de l’Ajuntament de Martorelles
Sra. Lidia Calvet Xicola , representant de l’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles.
Sra. Chantal Barber Williams, representant de l’Ajuntament de Vallromanes.
Sra. Yolanda Lorenzo García, representant de l’Ajuntament de Vilanova del Vallès
Assisteixen també, amb veu i sense vot:
Sra. Isabel Cabrera Barbero, Directora del Consorci.
Sra. Maria Àngels Palacio Pastor, Consellera Delegada del Consorci
Sr. Santiago Pérez Olmedo, Secretari del Consorci.
Sra. Anna Moreno Castells, interventora del Consorci.
Sr. Jordi Padrós Selma, Coordinador d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, amb veu i
sense vot, convidat per la presidència.
Sra. Judith Toronjo, Assessora d'Espais Naturals, Prevenció d'Incendis Forestals i Mobilitat de
la Diputació de Barcelona
Hi ha quòrum de constitució en primera convocatòria segons l’establert a l’article 22 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.
Els/les senyors/res representants dels ens consorciats, membres del Consell Plenari han tingut
a la seva disposició la totalitat de documentació integrant dels expedients que configuren
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A les 13:13 hores del dia 23 de juliol de 2020, es reuneix en sessió ORDINÀRIA el CONSELL
PLENARI del Consorci del parc de la Serralada Litoral, en reunió ordinària celebrada de forma
telemàtica mitjançant la plataforma Zoom, a l'empara de l'article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Règim Local; celebrada a Alella, a l’empara d’allò previst a
l’article 40 apartat 1 del RDL 8/2020 de 17 de març, modificat per la disposició final quarta
del RDL 21/2020 de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per
fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, sota la Presidència del Sr. Andreu Bosch i
Rodoreda, i amb l’assistència dels representants designats pels ens consorciats següents:
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Acta de la sessió ordinària del Consell Plenari del Consorci del Parc de la Serralada Litoral
celebrada el 23 de juliol de 2020

ACTA DEL CONSELL PLENARI

Santiago Pérez Olmedo (2 de 2)
Secretari
Data Signatura: 16/10/2020
HASH: d0b275c10bf1ed9dd94e8576d0b9174b

Andreu Bosch Rodoreda (1 de 2)
President
Data Signatura: 15/10/2020
HASH: eb1021a353b10da2c51cc8e373ff5b1e

2CP03/20

l’Ordre del Dia de la present sessió extraordinària, havent-se’ls donat trasllat de la dita
documentació i essent coneixedors del seu contingut.
Essent les 13:13 hores, en primera convocatòria s’obre l’acte i es procedeix al tractament per
part del Sr. President dels punts que consten a la convocatòria i ordre del dia que ja són del
coneixement dels assistents.

Vist que mitjançant Decret de Presidència núm. 53/2020, de 7 de juliol, s’ha resolt determinar la
celebració a distància de la sessió ordinària del Ple, i que ha estat notificada a la totalitat dels
membres del Consell Plenari.
Atesa la Disposició Addicional 3a del Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en
matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de
transport públic i en matèria tributària i econòmica, així com l’article 6 del Decret Llei 8/2020, de
24 de març, de modificació parcial del DL 7/2020, en la que estableixen la possibilitat de
constituir, convocar i celebrar sessions, adoptar acords i remetre actes a distància, quan
concorrin situacions de força major o de greu risc col·lectiu, catàstrofe i calamitats públiques,
sempre que s’asseguri la identitat dels membres o persones que els supleixin, la interactivitat i
intercomunicació entre ells en temps real, i la disponibilitat dels mitjans durant la sessió, i prèvia
motivació de la concurrència o manteniment de la situació que justifica excepcionalment que es
celebri a distància,
Atesa la disposició final segona del Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març, en el qual es
modifica la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en el que s’inclou
l’apartat 3 a l’article 46, on s’estableix que quan concorrin situacions excepcionals de força
major, de greu risc col·lectiu, o catàstrofes públiques que impedeixin o dificultin de manera
desproporcionada el normal funcionament del règim presencial de les sessions dels òrgans
col·legiats de les entitats locals, aquells podran constituir-se, celebrar sessions i adoptar acords
a distància per mitjans electrònics, sempre que els seus membres participants es trobin en el
territori espanyols i quedi acreditada la seva identitat,
Vist l’informe emès per la Directora del Consorci de data 15 de juny de 2020, en el qual
s’informa de la contractació de la plataforma Zoom per a la celebració de les sessions dels
òrgans col·legiats i comissions informatives, i on s’acredita el compliment dels requeriments
tècnics que han de complir els mitjans electrònics utilitzats per a la celebració de les sessions
d’acord amb la normativa abans esmentada, així com es motiva la celebració de les sessions
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“Vist que mitjançant Decret de Presidència núm. 043/2020, de 2 de juny, s’aixeca, amb efectes
a partir del dia 1 de juny de 2020, la suspensió, aprovada mitjançant el RD 463/2020, dictat
com a conseqüència de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19d pel que respecta a la
celebració de les sessions ordinàries dels òrgans col·legiats de govern del Consorci del Parc de
la Serralada Litoral durant el període de durada de l’estat d’alarma, així com durant les seves
successives prorrogues, essent que aquest aixecament de la suspensió referida es concreta en
la possibilitat de celebració de sessions ordinàries tant del Consell Plenari, com de les
Comissions Executives de preparació dels assumptes del plenari i dels òrgans complementaris
previstos a la normativa local,

Codi Validació: 622ERF2T255KS2CGPW3GSYHYD | Verificació: https://consorciparcdelaserraladalitoral.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 26

Exposa el present punt de l’Ordre del Dia el Sr. President. Seguidament, se sotmet a votació
amb el contingut de la documentació i la proposta d’acord que consta a l’expedient, sotmetentse a votació la proposta d’acord que consta a l’expedient, essent que per unanimitat dels
assistents s’aprova el següent acord:

ACTA DEL CONSELL PLENARI

1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CELEBRACIÓ TELEMÀTICA DE LES SESSIONS DELS
ÒRGANS DE GOVERN DEL CONSORCI.

dels òrgans col·legiats i de les comissions informatives, garantint tot allò disposat en la
normativa vigent per a la seva celebració,
Es proposa al Consell Plenari, l’adopció del següent
ACORD:

A continuació, per unanimitat dels assistents, s’aprova l’acta de la sessió ordinària de Consell
Plenari del Consorci Parc Serralada Litoral 2CP02/20 de 21 de maig de 2020.
Essent les 13:17 hores s’incorpora a la present sessió ordinària de Consell Plenari del Consorci
del Parc de la Serralada Litoral el Sr. Albert Gil Gutiérrez, representant de l’Ajuntament de la
Roca del Vallès
3.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DELS COMPTES ANUALS DE L'EXERCICI 2019.
Exposa el present punt de l’Ordre del Dia el Sr. President, i seguidament li cedeix la paraula a
la Sra. Anna Moreno Castells, Interventora del Consorci, que exposa als assistents el present
punt de l’ordre del dia i cedeix la paraula al Sr. Santiago Pérez Olmedo, Secretari del Consorci,
que exposa als assistents el contingut de la documentació i la proposta d’acord que consta a
l’expedient, sotmetent-se a continuació a votació la proposta d’acord que consta a l’expedient,
essent que per unanimitat dels assistent, s’aprova el següent acord:
“Vist l’expedient dels Comptes Anuals del Pressupost de l’exercici 2019
Vist l’informe favorable del Consell Plenari, constituït com a Comissió Especial de Comptes, als
efectes d’allò disposat a la Base 5 de les d’execució del pressupost 2019, de data 21 de maig
de 2020, i atès que el compte esmentat ha estat exposat al públic mitjançant la publicació d’un
edicte en el tauler d’anuncis del Consorci i en el Butlletí Oficial de la Província de 27 de maig
de 2020, sense que s’hagin presentat reclamacions durant el període d’exposició que va finir el
30 de juny de 2020.
Vist que en el període previ a l’aprovació dels Comptes Anuals 2019 ha estat detectat en el
contingut de la nota 22. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS
D’ADJUDICCIÓ de la Memòria que forma part de l’expedient, un error material en la relació
informativa dels contractes adjudicats durant l’exercici.
Tenint en compte que aquest error té caràcter obstatiu i no essencial, tota vegada que les
dades que es faciliten són merament informatives i no substancials pel que fa al conjunt de
l’expedient, i que l’error consisteix en la duplicitat d’una línia i xifres discrepants , procedeix la
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Havent estat distribuït l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de Consell Plenari del
Consorci Parc Serralada Litoral 2CP02/20 de 21 de maig de 2020 juntament amb la tramesa de
la convocatòria de la present sessió, seguidament se sotmet a votació.
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2.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 2CP02/20 DE
21 DE MAIG.

ACTA DEL CONSELL PLENARI

Primer.- APROVAR la celebració d’aquesta i de les successives sessions del Consell Plenari de
forma telemàtica amb l’eina ZOOM, a l’empara d’allò previst a la disposició addicional tercera
del Decret Llei 8/2020, i fins que es determini la seva celebració de forma presencial, tot
garantit el seu caràcter públic amb l’emissió en directe de les sessions mitjançant el Canal You
Tube del Parc de la Serralada Litoral. “

seva subsanació en aplicació del que determina l’article 109.2 de la Llei 39/2015, de
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
Vist l’article 212 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
de les Hisendes Locals; vist l’article 9.1 de la Llei 6/1984, de 5 de març, de la Sindicatura de
Comptes de Catalunya
Es proposa al Consell Plenari, l’adopció del següent

Tipus de contracte

OB - 1. OBRES
OB - 1. OBRES
OB - 1. OBRES
SE - 5. SERVEIS
SU - 3.
SUBMINISTRAMENT
S

OB - 1. OBRES
OB - 1. OBRES
OB - 1. OBRES

Codi Expedient

Descripció del contracte
Obres de reparació del camí
de la Serra de Teia i
construcció cuneta al camí
131 4TAXVC/18de Can Boquet a Can
8-1
Maimó
Contracte de manteniment
38 4TAXVC/19-1
de la xarxa viària 2019
Obres de reparació i
manteniment de la xarxa
38 4TAXVC/19-1
viària 2019
Servei
de
Plataforma
42 3TPAE/19
d'Administració Electrònica
Servei de disseny gràfic i
impressió de material de
86 4DEAC/19
divulgació
Canvi
de
part
dels
tancaments de la planta
primera de la masia de Can
98 3RMSPORT/19 Magarola
Obres de reparació del camí
128 4TAXVC/19-3 de Can Bernadó
Actuacions de millora de l'ús
148
públic de l'entorn del turó de
4UPEPMOF/19-1 Galzeran

Import
Adjudicaci
ó
IVA Procedimen
inclòs
t

6.500,00€

Menor

28.925,62€

Obert

42.000,00 €

Obert

7.328,22 €

Obert

3.459,39 €

Menor

34.201,97€

Obert

13.471,41 €

Obert

5.426,85 €

Haurà de constar el quadre correcte següent:

Tipus de contracte

OB - 1. OBRES

Codi Expedient

Import
Adjudicació
IVA inclòs

Descripció del contracte
Obres de reparació del
camí de la Serra de Teia i
construcció cuneta al camí
131 4TAXVC/18-8- de Can Boquet a Can
1
Maimó
7.865,00€

Procedimen
t

Menor
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On consta el quadre incorrecte següent
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Primer.- SUBSANAR l’error material detectat a la nota 22. CONTRACTACIÓ
ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D’ADJUDICCIÓ de la Memòria que forma part de
l’expedient dels Comptes Anuals 2019, segons s’exposa a continuació:

ACTA DEL CONSELL PLENARI

ACORD:

42 3TPAE/19

OB - 1. OBRES

98 3RMSPORT/19

OB - 1. OBRES

128 4TAXVC/19-3

OB - 1. OBRES

148
4UPEPMOF/19-1

86 4DEAC/19

Servei
de
Plataforma
d'Administració Electrònica 7.328,22 €
Servei de disseny gràfic i
impressió de material de
divulgació
3.459,39 €
Canvi
de
part
dels
tancaments de la planta
primera de la masia de
Can Magarola
34.201,97€
Obres de reparació del
camí de Can Bernadó
13.471,41 €
Actuacions de millora de
l'ús públic de l'entorn del
turó de Galzeran
5.426,85 €

Obert
Obert

Menor
Obert
Obert

Segon.- APROVAR els Comptes Anuals del Pressupost corresponent a l’exercici de 2019 tot
incorporant la correcció de l’errada material a que es refereix el dispositiu primer.
Tercer.- TRAMETRE a la Intervenció General de la Diputació de Barcelona un exemplar dels
esmentats Comptes, juntament amb una còpia de l’expedient administratiu per tal que el pugui
trametre, d’acord amb la Instrucció de Comptabilitat per a l’Administració Local, aprovada per
l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, i de conformitat amb allò que disposa la regla 48
apartat 1, que estableix que al Compte General de l’entitat matriu s’hi acompanyaran els
comptes anuals de les entitats dependents d’acord amb els termes establerts en la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.”

4.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA RECTIFICACIÓ DE L'INVENTARI DE BÉNS DEL
CONSORCI A 31/12/2019.
El Sr. President cedeix la paraula al Sr. Santiago Pérez Olmedo, Secretari del Consorci, que
exposa als assistents el contingut del present punt de l’Ordre del dia amb el contingut de la
documentació i la proposta d’acord que consta a l’expedient, sotmetent-se a continuació a
votació la proposta d’acord que consta a l’expedient, essent que per unanimitat dels assistent,
s’aprova el següent acord:

“La darrera Rectificació de l’Inventari de Béns del Consorci del Parc de la
Serralada Litoral a 31 de desembre de 2018 va aprovar-se pel Consell Plenari
en sessió ordinària d’11 d’abril de 2019.
Malgrat que al llarg de l’any 2019 s’ha anat actualitzant l’esmentat inventari a mesura que s’han
produït els actes o fets susceptibles d’alterar la seva composició, es fa necessari preparar la
documentació pertinent per a sotmetre al Consell Plenari l’aprovació de la rectificació de
l’inventari a 31 de desembre de 2019.
Aquest expedient es tramita d'acord amb l’article 206.2 de la Llei 8/1087, de 15 d’abril,
municipal i de règim local de Catalunya, segons el qual correspon al Consell Plenari d’acord
amb l’apartat 3 del mateix precepte.
Per tot això, es proposa al Consell Plenari l’adopció dels següents
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SE - 5. SERVEIS
SU - 3.
SUBMINISTRAMENT
S

Obert
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38 4TAXVC/19-1

ACTA DEL CONSELL PLENARI

OB - 1. OBRES

Obres de reparació i
manteniment de la xarxa
viària 2019
35.000,00 €

ACORDS:

5.- RATIFICACIÓ, SI ESCAU, DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. D049/2020, DE 22 DE
JUNY, D'APROVACIÓ DE LES BASES I CONVOCATÒRIA DEL 12È CONCURS
FOTOGRÀFIC DEL PARC.
El Sr. President exposa als assistents el contingut del present punt de l’Ordre del dia amb el
contingut de la documentació i la proposta d’acord que consta a l’expedient, sotmetent-se a
continuació a votació la proposta d’acord que consta a l’expedient, essent que per unanimitat
dels assistent, s’aprova el següent acord:
“ Des de fa dotze anys el Consell Plenari aprova les bases i convoca el concurs
fotogràfic el Parc a l’inici del segon trimestre de l’any, amb antelació suficient per a
que aquest pugui obrir-se a la participació abans dels mesos d’estiu.
Les especials circumstàncies derivades de l’estat d’alarma i de la crisi sanitària
derivada per la Covid-19 no van fer possible incorporar aquest punt a la darrera
sessió plenària celebrada el 21 de maig de 2020 pel seu caràcter extraordinari.
Tenint en compte que no estava previst que el Consell Plenari del Consorci es
reunís fins a la darrera setmana de juliol, el president del Consorci va dictar la
resolució núm. D049/20, de 22 de juny, en us de les atribucions conferides d’acord
amb l’article 12.8 dels vigents estatuts en el sentit que el president té la competència
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Segon.- REMETRE còpia íntegra de l’Inventari de béns que consta annex al present acord a la
Generalitat de Catalunya i a l’Administració de l’Estat”

ACTA DEL CONSELL PLENARI

Primer.- APROVAR la rectificació de l'Inventari de béns i drets del Consorci del Parc de la
Serralada Litoral, referits al període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2019 en
els termes que es resumeixen a continuació:

d’exercir en cas d’urgència les funcions encomanades al Consell Plenari, donant
compte de les resolucions que adopti a la següent reunió d’aquest òrgan col·legiat,
per a la seva ratificació, amb el contingut literal següent:
“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 des de l’any 2008 convoca un concurs fotogràfic anual

És per això que
HE RESOLT:
Primer.- APROVAR les Bases del 12è Concurs fotogràfic del Parc de la Serralada
Litoral, que es reprodueixen a continuació:
Bases del 12è Concurs fotogràfic del Parc de la Serralada Litoral.
PARTICIPACIÓ:
S’estableixen dues categories:
- Públic en general, persones aficionades o professionals.
- Nens i nenes fins als 14 anys
TEMÀTICA:
El tema és únic per ambdues categories: La vida secreta del Parc.
OBRES PRESENTADES:
Les imatges que es presentin poden ser capturades mitjançant càmera digital
o dispositiu mòbil i s’admetrà qualsevol tractament digital.
Les fotografies han de ser realitzades dins l’àmbit del Parc de la Serralada
Litoral (http://parcs.diba.cat/web/litoral/mapa-del-parc),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.
Es limita a un màxim de quatre les fotografies per autor.
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Fetes les consideracions anteriors, en raó de la necessitat de convocar l’edició
del concurs fotogràfic d’enguany el més aviat possible i tenint en compte que la
propera sessió ordinària del Consell Plenari no se celebrarà fins el 23 de juiol,
es considera procedent fer ús de la possibilitat, mitjançant la present resolució,
d’exercir les funcions del Consell Plenari, tot donant-ne compte, en la següent
sessió que celebri, als efectes de la seva ratificació, tot això a l’empara de les
previsions de l’article 12.8 dels Estatuts del Consorci.
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Enguany, les limitacions per a la celebració de sessions ordinàries dels òrgans
de govern derivades de la crisis sanitària generades per la COVID-19, han
impedit que aquests acord fossin sotmesos a la sessió plenaria del mes de
d’abril, que va ser suspesa.

ACTA DEL CONSELL PLENARI

És per això que anualment es convoca un concurs de fotografia, les bases i
convocatòria del qual s’acorden al Consell Plenari.

Les fotografies hauran de ser inèdites, sense haver estat mai presentades ni
premiades en cap altre concurs, ni en edicions anteriors del Concurs fotogràfic
del Parc de la Serralada Litoral.
Les imatges han de ser en format JPG amb un màxim de 1024 píxels en sentit
horitzontal i 768 píxels en sentit vertical, amb una resolució de 72 dpi (en cas
de premi es demanarà una versió de 300 dpi, si fos necessari).

-

Títol de la fotografia
Lloc de presa de la fotografia (indret i municipi)
Nom i cognoms de l’autor/a (els/les socis/es de la FCF han de fer
constar el seu número d’associat/da)
Municipi de residència
Telèfon de contacte i adreça electrònica de contacte
El termini de presentació de les obres és fins les 23:55 hores del dia 15
d’octubre de 2020. El Consorci es reserva el dret d’ampliar aquest
termini.
PROTECCIÓ DE DADES:
En el cas dels menors de 14 anys, la inscripció haurà de ser feta pels seus
pares o tutors legals (un d’ells), que donaran el consentiment per al tractament
de les dades dels menors(identificatives i de contacte de l’autor de la
fotografia) i de la seva pròpia imatge, que podrà ser utilitzada per a la difusió
de l’activitat i/o la publicació dels guanyadors en diferents mitjans, entre ells la
pàgina web del Consorci.
Les dades recollides en el decurs del concurs (d’inscripció a través del formulari
i imatges dels participants i guanyadors) s'incorporaran al fitxer <USUARIS> del
Consorci del Parc de la Serralada Litoral i s'utilitzaran exclusivament per a la
gestió de la inscripció, participació i difusió del12è Concurs fotogràfic del Parc,
així com per contactar amb els guanyadors i lliurar-los el premi.
En qualsevol moment es podran exercir els drets d'accés, rectificació,
supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les seves dades,
per escrit adjuntant una còpia del document d’identitat que l’identifiqui, al correu
electrònic: p.slitoral@diba.cat, o a l'adreça del Consorci: Can Magarola, Av.
Sant Mateu, 2 - 08328 Alella.
En el cas de fotografies en què apareguin persones amb detall, la captació de
la imatge caldrà haver- la realitzat amb el seu consentiment i, en el cas que es
tracti d'imatges de menors de 14 anys, amb la corresponent autorització
paterna.

Número: 2020-0003 Data: 15/10/2020

Les fotografies han d’adreçar-se mitjançant correu electrònic a l’adreça
p.slitoral@diba.cat acompanyades del formulari Participació al 12èConcurs
fotogràfic del Parc de la Serralada Litoral(un formulari per cada fotografia
presentada al concurs), indicant les dades següents:
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La inscripció en aquest concurs és gratuïta.

ACTA DEL CONSELL PLENARI

INSCRIPCIÓ I TERMINI

Periòdicament, les fotografies s’incorporaran al Facebook del Parc de la
Serralada Litoral https://www.facebook.com/parcserraladalitoral.Els visitants
podran marcar-les amb un “m’agrada” i el resultat de la votació mitjançant
Facebook determinarà el Premi del públic.
Exempció de responsabilitat de Facebook i Instagram

L’acte del veredicte del jurat tindrà lloc la primera quinzena de novembre, amb
convocatòria dels mitjans de comunicació i en acte obert al públic i
concursants.
Posteriorment, durant l’acte d’entrega de premis (data a concretar), sempre i
quan la situació sanitària pel COVID-19 ho permeti, es realitzarà una projecció
de totes les fotografies participants i es farà públic el nom dels guanyadors,
havent-los comunicat prèviament la seva condició de guanyador per correu
electrònic. En cas de no poder fer l’acte d’entrega de premis de forma
presencial es publicarà el nom dels guanyadors a les xarxes socials del Parc i
se’ls farà arribar el premi als seus domicilis.
PREMIS:
Categoria públic en general Premis del jurat:
1r premi: Medalla d’or de la FCF i estada d’un cap de setmana per a dues
persones, en règim de pensió completa, en una casa rural dins l’àmbit del
Parc.
2n premi: Medalla de plata de la FCF i àpat per a dues persones en un dels
restaurants dins l’àmbit del Parc.
3r premi: Medalla de bronze de la FCF i cistella de productes agroalimentaris
procedents de productors dins l’àmbit del Parc.
Premi del públic: Cistella de productes agroalimentaris procedents de
productors dins l’àmbit del Parc.
Una mateixa persona no podrà ser agraciada amb més d’un premi.
Categoria nens i nenes fins a 14 anys
1r i únic premi: Medalla d’or de la FCF i xec regal de la botiga Abacus per valor de
50€.

Número: 2020-0003 Data: 15/10/2020

El jurat estarà format per membres del cos de jurats de la Federació Catalana
de Fotografia, un membre de l’equip tècnic del Parc i el president del Consorci
o persona en qui delegui. La decisió del jurat serà inapel·lable.
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JURAT, VEREDICTE I ENTREGA DE PREMIS:

ACTA DEL CONSELL PLENARI

Les xarxes socials Facebook i Instagram estan exemptes de tota responsabilitat
amb relació ala promoció i la participació dels usuaris en aquest concurs.
Facebook i Instagram no patrocinen, avalen o administren de cap manera
aquesta promoció.

A banda d’aquests 5 premis, el jurat escollirà 10 fotografies més que,
juntament amb les guanyadores, formaran part del calendari del Parc
2021 i d’una mostra fotogràfica itinerant que s’exposarà a les diferents
biblioteques dins l’àmbit del Parc de la Serralada Litoral.
PROPIETAT DE LES FOTOGRAFIES:

ACCEPTACIÓ DE LES BASES:
La participació en el concurs suposa la total acceptació d’aquestes bases.
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 12è Concurs fotogràfic del Parc de la Serralada Litoral.
Quart.- DONAR-NE compte al Consell Plenari a la propera sessió ordinària que
celebri als efectes de la seva ratificació.”
Atès el que estableix el punt Quart de la part dispositiva de la dita resolució es proposa
al Consell Plenari l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- RATIFICAR el Decret del president D049/20, de 22 de juny, d’aprovació de
les bases i convocatòria del 12è Concurs fotogràfic del Parc.
6. PRENDRE CONEIXEMENT DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A TERCERS DEL
SEGON TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2020.
El Sr. President cedeix la paraula al Sr. Santiago Pérez Olmedo, Secretari del Consorci, que
exposa als assistents el present punt de l’Ordre del dia, amb el contingut de la documentació i
la proposta d’acord que consta a l’expedient. A continuació, el Sr. Secretari dona lectura a la
proposta d’acord que consta a l’expedient i se sotmet a votació el present punt de l’ordre del
dia, essent que per unanimitat dels assistents, s’aprova el següent acord:
“El període mitjà de pagament definit en el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es
desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les
administracions públiques, mesura el retard en el pagament del deute comercial en termes
econòmics, com a indicador diferent respecte del període legal de pagament establert en el text
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, i en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials. Aquest mesurament amb criteris
estrictament econòmics pot prendre valor negatiu si l'Administració paga abans que hagin
transcorregut trenta dies naturals des de la presentació de les factures o certificacions d'obra,

Número: 2020-0003 Data: 15/10/2020

Els autors es responsabilitzaran de la no existència de drets de tercers i de tota
reclamació per drets d’imatge.
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Les fotografies podran ser utilitzades pel Consorci del Parc de la Serralada
Litoral, per a la seva publicació i reproducció en qualsevol mitjà propi o del
qual participa i de manera indefinida, a no ser que l’autor o autora explicitin el
contrari, sempre amb la indicació al peu de la fotografia del nom de l’autor o
l’autora.

ACTA DEL CONSELL PLENARI

Els autors de les fotografies mantindran la possessió dels drets d’autor.

segons correspongui o si al final del període per a la remissió de la informació encara no han
transcorregut, en les operacions pendents de pagament, aquests trenta dies.
Tal i com ordena l'article 6.2 de l'esmentat Reial Decret, les corporacions locals han de remetre
al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques així com publicar de manera periòdica la
informació relativa al seu període mitjà de pagament a proveïdors referit al trimestre de
referència

Es proposa al Consell Plenari l’adopció del següents
ACORDS:
Primer.- PRENDRE CONEIXEMENT del Període Mitjà de Pagament (PMP) a proveïdors del
Consorci del Parc de la Serralada Litoral corresponent al primer trimestre de l’any 2020,
d’acord amb el detall següent:
Any:

2020
Trimestre:
Segon
Pagaments realitzats en el trimestre
Fora
del
període
de
Període mitjà
pagament
de pagament Dins del període de pagament
(PMP) (dies)
Nombre de
Nombre de
pagaments Import total
pagaments Import total
14,60
11
3.174,70
0
0,00
“
7. INFORMACIONS DE PRESIDÈNCIA: - CESSIÓ D'ÚS DE LES INSTAL·LACIONS DE LA
PLANTA DE COMPOSTATGE DE L'ACA A L'AJUNTAMENT DE TEIÀ I POSSIBILITAT
D'ACOLLIR MAGATZEM DEL PARC I CENTRE LOGÍSTIC DE BIOMASSA DE L'APF DE LA
SERRALADA LITORAL CENTRAL. - BALANÇ DE LA XERRADA DEBAT SOBRE EL
SENGLAR DE 26 DE JUNY. - EL PROJECTE DE SERVEI COMUNITARI "ELS GUARDIANS
DELS ARBRES”, OBTÉ UNA MENCIÓ AL II PREMIO EXPERIENCIAS INSPIRADORAS DEL
PROGRAMA SOCIEDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS ATORGAT PER EUROPARC-ESPAÑA.
Seguidament el Sr. President exposa als assistent el contingut d’aquest punt de l’Ordre del Dia,
essent que a continuació informa dels següents temes:
CESSIÓ D'ÚS DE LES INSTAL·LACIONS DE LA PLANTA DE COMPOSTATGE DE
L'ACA A L'AJUNTAMENT DE TEIÀ I POSSIBILITAT D'ACOLLIR MAGATZEM DEL

Número: 2020-0003 Data: 15/10/2020

El Consorci del Parc de la Serralada Litoral ha donat compliment a les seves obligacions
comunicant al MINHAP mitjançant el seu portal web la informació referida a cada trimestre de
l’any abans del dia trenta del mes següent a la finalització del corresponent trimestre.
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- Ràtio de les operacions pagades.
-Ràtio de les operacions pendents de pagament
-Import total de pagaments realitzats
- Import total de pagaments pendents

ACTA DEL CONSELL PLENARI

Les dades a incloure en l'aplicació informàtica de càlcul del període mitjà de pagament són les
següents:

PARC I CENTRE LOGÍSTIC DE BIOMASSA DE L'APF DE LA SERRALADA LITORAL
CENTRAL
Comenta que el Ple de l’Ajuntament de Teià ja ha aprovat l’acord d’acceptació de la
cessió demanial de les instal·lacions.

A continuació el Sr. President cedeix la paraula al Sr. Sr. Jordi Padrós Selma,
Coordinador d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, essent que intervé per
posar de relleu que caldria abordar el plantejament d’un canvi de model de caça del
senglar al Parc, amb necessitat d’adopció de mesures preventives. També manifesta
que caldria que el correu a que ha fet esment la Sra. Directora es fes arribar als tècnics
municipals i que si ho consideren escaient es poguessin afegir aquests a la tasca de
coordinació de les accions a plantejar.
Seguidament intervé el Sr. President per manifesta que es procedirà amb la tramesa
d’aquest correu als tècnics municipals.
La Sra. Isabel Cabrera Barbero, Directora del Consorci, exposa que seria interessant
que els municipis facin arribar a la Direcció del Consorci com es plantegen de cara al
futur la gestió del control de les poblacions de senglar per tal de saber si opten per una
gestió de caràcter exclusivament municipal o pensen que pot ser interessant que el
Consorci pugui coordinar una estratègia territorial conjunta en l’àmbit del parc amb la
participació de tots els municipis i agents implicats.
EL PROJECTE DE SERVEI COMUNITARI "ELS GUARDIANS DELS ARBRES”, OBTÉ
UNA MENCIÓ AL II PREMIO EXPERIENCIAS INSPIRADORAS DEL PROGRAMA
SOCIEDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS ATORGAT PER EUROPARC-ESPAÑA
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Isabel Cabrera Barbero, Directora del
Consorci, que intervé per exposar als assistents el contingut d’aquest apartat en el
present punt de l’ordre del dia, essent que una major exposició es portarà a terme
durant l’exposició durant el següent punt referent a l’informe de gestió.
8.- INFORMACIONS DE DIRECCIÓ: - ADOPCIÓ DEL PLA DE CONTINGÈNCIES I DELS
PROTOCOLS I MESURES PREVENTIVES DE DIBA RESPECTE AL COVID. - SITUACIÓ
ACTUAL EN L'EXECUCIÓ DEL PLA D'INFORMACIÓ I VIGILÀNCIA CONTRA INCENDIS
FORESTALS PER A L'ANY 2020. - ESTAT DE PAGAMENT DE LES QUOTES 2019 I 2020. PROGRAMA SECTORIAL DE MILLORA DE CAMINS MUNICIPALS 2020-2021 APROVAT
PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.

Número: 2020-0003 Data: 15/10/2020

Seguidament intervé el Sr. Albert Gil Gutiérrez, representant de l’Ajuntament de la Roca
del Vallès, per comentar la noticia d’un motorista que va tenir un accident pel
creuament de senglars en una carretera del seu municipi; manifestant que es dona un
problema de seguretat que cal abordar; i demana que caldria abordar la realització d’un
estudi que plasmés la situació real de la cabana de senglars al parc.
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El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Isabel Cabrera Barbero, Directora del
Consorci, que intervé per exposar als assistents que el contingut de la xerrada està
penjat al canal “youtube” del Parc, i que considera que va anar bé. Manifesta que es va
trametre a tots els membres del Consorci un correu del dia 26 de juny de 2020 amb el
contingut de la gravació d’aquesta xerrada.

ACTA DEL CONSELL PLENARI

BALANÇ DE LA XERRADA DEBAT SOBRE EL SENGLAR DE 26 DE JUNY

A continuació el Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Isabel Cabrera Barbero, Directora del
Consorci, que intervé per exposar als assistents que el contingut del present punt e l’ordre del
dia:
INFORME DE GESTIÓ - PARC DE LA SERRALADA LITORAL - Juliol 2020
Pla de contingència COVID-19



Definició de protocols i criteris:
- Personal de guarderia-manteniment
- Personal tècnic
- Informadors
- Oficines
- Centres/punts d’informació
- Activitats

MPLANTACIÓ DE MESURES DE SEGURETAT ALS CENTRES DE TREBALL


Dotació d’EPI al personal:
- Guants
- Gel
- Mascaretes



Mesures als equipaments i al programa d’activitats del Parc:
- Tancament de miradors i aparcaments: del 15 de març al 30 de maig
- Tancament al públic de l’oficina del Parc: des del 15 de març
Només atenció al PÚBlic amb cita prèvia, resta de tasques administratives i
treball tècnic d’oficina en modalitat de teletreball
- Tancament del C.I. de la Creu de Can Boquet: del 15 de març al 27 de juny
- Suspensió del programa d’activitats del Parc: del 15 de març al 4 de juliol

A nivell general els serveis d’informació i atenció al PÚBLic així com el programa d’activitats del
parc s’aniran adaptant al que estableixin les disposicions sanitàries
Conservació del patrimoni natural i cultural
SEGUIMENTS
AVIFAUNA – Conveni DIBA-ICO
 Programes SYLVIA (anellament)i SOCC (censos)
- Anellament: campanya d’estiu SYLVIA
- Finalització dels censos de primavera SOCC


Seguiment de rapinyaires: Àliga marcenca, astor i aligot vesper
- Formació seguiment rapinyaires 1 Tècnica i 1 Guarda

Número: 2020-0003 Data: 15/10/2020

Modalitat de treball:
- Teletreball-Presència esporàdica: Tècnics-Administració
- Presencial: Guardes-Manteniment-Informadors
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ACTA DEL CONSELL PLENARI

ADOPCIÓ DE MESURES, PROTOCOLS, CRITERIS I DIRECTRIUS DIBA AMB MOTIU DEL
COVID-19

ROPALÒCERS-Conveni DIBA-Museu de Granollers
 Treball de camp amb personal del parc 17 anys de seguiment
- Formació guardes setembre

ESTAT ECOLÒGIC CURSOS D’AIGUA (CARIMED)- Conveni DIBA-Universitat de Barcelona
 Prospecció inicial. Primer any Seguiment de 3 cursos d’aigua del parc
MICROMAMÍFERS (SEMICE) -Conveni DIBA-Museu de Granollers
 Inici itineraris de camp - Maig
CONSERVACIÓ
RECUPERACIÓ TRITÓ VERD-Conveni PARC-Societat Catalana d’Herpetologia
 Seguiment poblacions i desinfecció d’una bassa
RECUPERACIÓ DEL GRIPAU D’ESPERONS-Conveni PARC-Societat Catalana d’Herpetologia
 S’han fet dos rescats i 2 alliberaments
REDACCIÓ CATÀLEG DE VERTEBRATS DEL PARC. Lliurament Agost-Setembre
XERRADA DEBAT PROBLEMÀTICA SENGLAR AL PARC. Juny 2020
ACTUACIONS
RESTAURACIÓ I MILLORA DE FONTS, BASSES DEL PARC i HÀBITATS DE RIBERA.
CONVENI CAIXA-DIBA 55.030,65 €
-

Impermeabilització de la Bassassa (Sta Mª de Martorelles)
Font de Baix (Sta Mª de Martorelles)
Tancament de la bassa de Can Magarola (Alella)
Font del Ferro (Sta Mª de Matorelles)
Font de Can Gurguí (Vallromanes)
Font de la Mercè (Sta Mª de Martorelles)
Millora hàbitat Torrent de Cuquet( Vilassar-Vallromanes)
Font de l’Eucaliptus (Alella)

TREBALLS SILVÍCOLES I SENYALITZACIÓ RESTRICCIÓ PAS AL CASTELL DE SANT
MIQUEL (MONTORNÉS/VALLROMANES)
DISPOSAR D’INSTAL·LACIONS D’EMMAGATZEMATGE I TRANSFERÈNCIA DE BIOMASSA
- Resolució del Director de l’ACA d’11 de maig de 2020 d’atorgament de la concessió
planta de compostatge de Teià a favor d’aquest municipi durant 30 anys. Possibilitat

Número: 2020-0003 Data: 15/10/2020

SENGLAR-Conveni DIBA-Minuartia
 Recollida dades de 8 colles de senglar

Codi Validació: 622ERF2T255KS2CGPW3GSYHYD | Verificació: https://consorciparcdelaserraladalitoral.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 14 de 26

FLORA AMENAÇADA (SEFA)- Programa Xarxa de Parcs DIBA: SEFA
 Amb personal del parc i tècnics DIBA
- Censos Lavatera olbia, Arisarum simorrhinumssp. simorrhinum, Viola suavis ssp.
Catalonica, Cistus ladanifer i Carex grioletii

ACTA DEL CONSELL PLENARI

QUIRÒPETRS - Conveni DIBA-Museu de Granollers
 Treball de camp amb personal del parc
- Instal·lació estacions escolta al juliol

d’acollir magatzem del Parc i centre logístic de biomassa al Maresme.

RESTRICCIÓ ACCESSOS AL PARC
Els municipis de Vilassar de Dalt, Teià, Martorelles i Alella,van restringir els accessos al parc la
nit de la revetlla de St. Joan.
CONATS D’INCENDI
MUNICIPI
Alella
Montornès
Cabrils
Cabrera de Mar

DATA PARATGE
03-jul Can Serra (fora
Marge riu Mogent (fora
10-jul parc)
15-jul Urb. La Llobera (fora parc)
17-jul C-32 Km 96 (fora parc)

CAUSA
Crema

SUPERFÍCIE
No dades

Desconeguda 0,05 ha
Desconeguda 0,003 ha

DADES INCIDÈNCIES PVI:
https://diba.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/7e41ea8c732d451e9117907e750
b0a25
Desenvolupament sostenible i benestar de la població local
FOMENT AGRÍCOLA, FORESTAL, DE SERVEIS I CULTURAL







Renovació conveni amb l’APF de la Serralada Litoral Central
Subvencions pel foment de l’activitat agrícola, ramadera i forestal del parc amb criteris
de sostenibilitat. Línia d’ajuts Xarxa de Parcs Naturals DIBA. Data límit presentació de
sol·licituds el 6 de juliol
Dinamitzar el programa Parc a Taula. Experiències Parc a Taula
Festival “Sons de la mediterrània”. Cicle de concerts en diferents parcs per a la
promoció del patrimoni natural i cultural amb la participació d’empreses de producte

Número: 2020-0003 Data: 15/10/2020

INCIDÈNCIES CAMPANYA:
 Estat de les torres de guaita
- Torre de Céllecs: No operativa des de 2018 per mal estat d’estructura, balconada,
teulada i escala. Estudi d’alternatives, redacció de projecte i execució obres.
Pressupost DIBA
- Torre de Cirers: No operativa des de 2019. PVI i bombers descarten fer-la servir.
- Punts de guaita de Baldiri i Raigué: Es preveu valoració d’actuacions de manteniment
després de la campanya (degoters, tractament de la fusta, tanca perimetral).
Pressupost DIBA
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CAMPANYA DE VIGILÀNCIA I PREVENCIÓ D’INCENDIS: Del 12 de juny al 31 d’agost
 Actuacions prèvies a la campanya:
- Desbrossar l’entorn dels punts de guaita i miradors
- Condicionament i instal·lació de material als punts de guaita.
- Revisió de material.
- Revisió d’hidrants: Comunicació de 3 incidències a Premià, Teià i Vilassar
- Revisió de protocols d’actuació: Incendi i Activació Pla Alfa
 Actuacions durant la campanya de vigilància:
- Briefings setmanals de coordinació: Bombers,ADFs, Agents rurals i Parcs
- Reunions de coordinació amb els responsables del PVI

ACTA DEL CONSELL PLENARI

ACTIVITATS DE PREVENCIÓ I GESTIÓ DEL TERRITORI

local.-Acte al parc: 18 de juliol, 12:00 Cella Vinària de Teià. Artistes Meritxell
Neddermann i Alexandrae.
ACTUACIONS A LA XARXA VIÀRIA DEL PARC
 Actuacions de manteniment primavera-estiu a 24,79 Km: 18.773,71 €

Camí de Can Nadal

2063 Repàs ferm

Camí de Can Nadal

2063

Pista carenera de
Plana del Fum a Cal
Camat
Tram de pista a
l'entorn de
Montcabrer
Tram entre Mútua
Metal·lúrgica i Can
Genís
Pista carenera de la
Roca d'en Toni a
Cal Camat
Tram de pista
carenera a prop de
Can Boquet
Camí de Sant
Sebastià
Camí de Can
Boquet a Can
Maimó
Camí de Can
Boquet a Can
Maimó
Tram de pista
carenera entre
plana del Mestre i
Can Boquet
Tram entre Coll de
Can Gurguí i
mirador de la
Cornisa
Tram a l'entorn de
Coll de Clau
Tram entre Font de
Cera i Serra de Teià
Tram a l'entorn de la
Font de la Mercè
Tram a l'entorn de
Can Girona

Neteja secció
de serveis

1181 Repàs ferm

228,8 Òrrius
Vilanova del Vallès /
Òrrius
Vilanova del Vallès /
1237,8
Òrrius
1072,8

614,12 Òrrius

523 Repàs ferm

271,96 Argentona

412 Repàs ferm

214,24 Òrrius

1462 Repàs ferm

760,24 Vilassar de Dalt

112 Repàs ferm

58,24 Vilassar de Dalt

1769 Repàs ferm

919,88 Vilassar de Dalt

2786 Repàs ferm
3307

Neteja secció
de serveis

718 Repàs ferm

1067

Neteja secció
de serveis

324 Repàs ferm
1112 Repàs ferm
342 Repàs ferm
160 Repàs ferm

Vallromanes/ Vilanova
1448,7 del Vallès i/Vilassar
de Dalt
Vallromanes/ Vilanova
1984,2 del Vallès i/Vilassar
de Dalt
373,36

Premià de Dalt
Vilassar de Dalt

640,2 Teià
168,48 Teià
578,24 Alella
Santa Maria de
Martorelles
Santa Maria de
83,2
Martorelles

177,84
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Pista de l'Espinal
Baixada de la
Pedrera a BV-5106

LONG(m) ACTUACIÓ
COST (€) MUNICIPI
Repassos de ferm i secció de serveis
1689 Repàs ferm
878,28 Argentona

ACTA DEL CONSELL PLENARI

CAMÍ

Cabrils
Preimà de Dalt
Teià
Montornès de Vallès

Vilanova
Vallès/Vallromanes
Argentona
Vallromanes

Montornès del Vallès

Argentona

Teià
Teià

Vilassar de Dalt
Vilassar de Dalt
Vilassar de Dalt
Cabrils
Vilassar de Dalt
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Alella

ACTA DEL CONSELL PLENARI

Camí de Can
581 Repàs ferm
302,12
Mastruch
Camí De pista
1106 Repàs ferm
575,12
Carenera a Baldiri
Serra de Teià
526 Repàs ferm
273,52
Pista torre de
763 Repàs ferm
396,76
Raiguer
Pista carenera de a
l'alçada de les
286 Repàs ferm
148,72
vinyes de Cal Jong
TOTAL REPÀS FERM I SECCIÓ SERVEIS
13.406,80
Col·locació de pedres i esculleres
Tres camions de totú al camí de Can
A valorar per
Boquet a Can
hores
Maimó (afegit)
Pedres per control
d'accés motoritzat
A valorar per
l'entrada de la pista
hores
del Pont de l'Espinal
Arranjament de
A valorar per
l'accés a la Font del
hores
Ferro
Trenca aigües al
A valorar per
camí dan Maimó a
hores
Can Fuster
Incidència
119/2020.
A valorar per
Esllavissada Can
hores
Mercader
Incidència
134/2020.
A valorar per
Esllavissada
hores
Riurdemeia
Incidència
145/2020. Pedra
A valorar per
pista Baldiri a
hores
Cementiri
Xaragall al camí de
A valorar per
serra de Teià
hores
TOTAL COL.LOCACIÓ DE PEDRES I
2.876,91
ESCULLERES
Neteja obres de fàbrica
Neteja tub
Turó de Pedrell
1
249
100%
Neteja tub
Creu de Can Boquet
1
249
100%
Creu de Can Boquet
Neteja tub
(davant punt
1
249
100%
d'informació)
Neteja tub
Camí Sant Sebastià
1
249
100%
Neteja tub
Camí Sant Sebastià
1
249
100%

249 Vilanova del Vallès
249 Vilassar de Dalt

249

Vilassar de Dalt Òrrius

2.490,00

Redactar el Pla de Camins del parc

PLA SECTORIAL PER A LA MILLORA DE CAMINS RURAL

-

Ajuts DIBA als municipis 2020-2021 com a mesura de reactivació de l'economia local
davant la situació del COVID19
Oportunitat per fer actuacions en camins sense intervenció directa del parc. Suport dels
tècnics del parc en l’assessorament i redacció de documents.
Municipi

Import 2020 (€)

Alella
Argentona
Cabrera de Mar
Cabrils
la Roca del Vallès
Martorelles
Montornès del Vallès
Òrrius
Premià de Dalt
Santa Mª de Martorelles
Teià
Vallromanes
Vilanova del Vallès
Vilassar de Dalt
Total

10.324,33
11.725,46
9.483,64
8.362,73
13.406,83
14.247,51
6.961,59
18.731,16
6.961,59
16.209,11
8.082,50
15.648,65
12.566,15
8.642,96
161.354,21

Import 2021 (€)
10.324,33
11.725,46
9.483,64
8.362,73
13.406,83
14.247,51
6.961,59
18.731,16
6.961,59
16.209,11
8.082,50
15.648,65
12.566,15
8.642,96
161.354,21

TOTAL €
20.648,66
23.450,92
18.967,28
16.725,46
26.813,66
28.495,02
13.923,18
37.462,32
13.923,18
32.418,22
16.165,00
31.297,30
25.132,30
17.285,92
322.708,42

MANTENIMENT DE LA SENYALITZACIÓ I MOBILIARI DEL PARC
GARANTIR LA NETEJA I RETIRADA DE DEIXALLES
Ús PÚBLic i educació ambiental
DESENVOLUPAR EL PLA D’ITINERARIS
-

Finalitzar la senyalització de l’Itinerari de Can Gurguí (Vallromanes)
Replantejar traçat de l’Itinerari de les fonts(Sta Mª de Martorelles): Amb l’objectiu de
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249 Vilassar de Dalt

ACTA DEL CONSELL PLENARI

Camí de Can
Neteja tub
Boquet a Can
1
100%
Maimó
Camí de Can
Boquet a Can
Neteja tub
1
Maimó a prop Pich
100%
& Pat
Pista carenera - Ca
Neteja tub
1
l'Arcís
100%
PIsta carenera - Ca
Neteja tub
1
l'Arcís
100%
Pista carenera - Cal
Neteja tub
1
Camat
100%
TOTAL NETEJA OBRES DE FÀBRICA

-

garantir la seguretat i facilitar el manteniment
Manteniment d’itineraris (15 itineraris)

MANTENIMENT I CREACIÓ D’EQUIPAMENTS I SERVEIS D’ÚS PÚBLIC

DESENVOLUPAR EL PROGRAMA VIU EL PARC. Abril-Juny

-

Activitats suspeses, adaptades i reprogramades per la situació COVID-19:
Actes culturals
Nit d’estels a Òrrius. 13 de juny. 20 persones
Poesia al Parc
Santa Mª de Martorelles. 1 de novembre. Reprogramat
Viu el parc escoles. Reconversió d’activitats per fer-les des de casa
https://parcs.diba.cat/web/viuelparcescola/activitatscasa

DESENVOLUPAR EL PROGRAMA DE VOLUNTARIAT DEL PARC: Activitats suspeses


-

12è Concurs fotogràfic. Bases del concurs
Categories: Públic en general i Infants de fins a 14 anys
Tema: 'La vida secreta del Parc'
Màxim 4 imatges
Data límit: dijous 15 d’octubre del 2020

DESENVOLUPAR EL PROGRAMA DE PASSEJADES GUIADES I ACTIVITATS AL PARC
DATA

ACTIVITAT
Un dia per la prehistòria (visita
1 de febrer
teatralitzada)
8 de febrer La prehistòria en família
Seguim el conte de L'Iu i les
1 de març
fonts
7 de març
Connectem-nos al bosc
Construïm els nostres aparells
21 de març
meteorològics
29 de març Quin temps farà avui?
Siguem instagramers de la
19 d’abril
serralada Litoral i fem un ral·li
fotogràfic via Instagram
Visitem les abelles de Can
25 d’abril
Parcala
9 de maig
Descobrim l'astronomia
16 de maig Nit sota els estels
24 de maig Fem el nostre herbari virtual

MUNICIPI

PARTICIPANTS

Vilassar de Dalt

28

Premià de Dalt
Sta Mª
Martorelles
Cabrils

18

Cabrera de Mar

Anul·lada

Cabrera de Mar

Anul·lada

La Roca del
Vallès

Anul·lada

Argentona

Anul·lada

Vilassar de Dalt
Vilassar de Dalt
Premià de Dalt

Anul·lada
Anul·lada
Anul·lada

17
31

Número: 2020-0003 Data: 15/10/2020
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-

Manteniment de 7 miradors i 6 aparcaments
Canvi de nom del “Mirador de Turó d’en Cases” per “Balcó de la pedrera” (Premià de
Dalt)
Ordenar l’úS Públic a l’entorn de la Pedra de l’Elefant (La Roca del Vallès): millora de
l’entorn, reconduir accessos i adequació del sender. Pressupost DIBA.
Condicionament i millora del Mirador del Turó de Galceran (Tiana, Alella i Santa Mª de
Martorelles) 5.426,85 €

ACTA DEL CONSELL PLENARI

-

Martorelles

Anul·lada

La Roca del
Vallès

Anul·lada

Teià

Ajornada

Teià
Montornès

Ajornada
20

Argentona

19

Fem el nostre hotel d'insectes

Cabrils

Netegem els nostres boscos

Cabrils

24
d’octubre

Coneguem les plantes
aromàtiques i medicinals que
ens envolten

Alella

25
d’octubre

Remeis de tardor

Alella

13 de juny
15 de juny
27 de juny
28 de juny
4 de juliol
12 de juliol
18 de juliol
19 de juliol
13-set
19-set
26-set
4 d’octubre
17
d’octubre
18
d'octubre

08-nov
14-nov
22-nov

Gaudim de la tardor amb la
Castanyera
Els nostres bolets
Sentit a sentit (el conte dels
sentits)

28-nov

Orientem-nos al bosc!

13-des
TOTAL

Anem a buscar el tió!

Teià
Teià
Alella
Cabrera de Mar
Òrrius
Argentona

Argentona
Òrrius
Vilanova del
Vallès
La Roca del
Vallès
Vallromanes
133

Límit participants COVID-19: 20 persones

-

Elaboració continguts itineraris interactius autoguiats (PÚblic familiar i escolar):
L’Iu i les fonts: A partir de 3 anys
Oriol l’Esquirol: A partir de 6 anys

DESENVOLUPAR EL PROGRAMA PARCS I BIBLIOTEQUES... NATURALMENT!
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La Roca del
Vallès

ACTA DEL CONSELL PLENARI

Descobrim les papallones de la
serralada Litoral
Vivim la serralada Litoral
medieval! (visita teatralitzada)
Fem menjadores per als ocells
(taller exclusiu per als interns
del C.P. Quatre Camins)
Recol·lectem herbes per fer
ratafia
Fem la nostra ratafia!
Nit de ratpenats
Passegem per la via romana
(visita teatralitzada)
Recol·lectem herbes per fer
ratafia
Fem la nostra ratafia!
Fem una enodescoberta
familiar
Descobrim el castell de Burriac
i les seves llegendes (sortida
nocturna, soparem al castell)
Fotografiem la natura
L'aventura de l'aigua
maresmenca

31 de maig

Biblioteques de municipis del parc amb previsió d’incorporar-se al programa:
- La Roca del Vallès
- Santa Maria de Martorelles
- Vallromanes
- Vilanova del Vallès


-

Accions
Exposició itinerant de fotografies del Parc. 15 fotografies del Concurs fotogràfic 2019
Publicacions divulgatives en xarxes socials pel DIA Europeu dels Parcs:
https://bibliotecavirtual.diba.cat/es/parcs-i-biblios
CENTRE DE DOCUMENTACIÓ DEL PARC “SALVADOR GRAU I TORT”
Xerrada inauguració exposició itinerant del Parc a Teià. Juliol 2020
Publicacions divulgatives al facebook i You Tube del parc:
https://www.facebook.com/parcserraladalitoral/videos/2345310652444645

-

CENTRE D’INFORMACIÓ DE LA CREU DE CAN BOQUET
- Reobertura el 27 de juny després de l’estat d’alarma pel COVID-19. Nou horari ds,
dg i festius de 8 a 14h.
ITINERÀNCIA DE L’EXPOSICIÓ DEL PARC
Febrer 2020
Biblioteca Joan Fontcuberta i Gel
Maig 2020-Anul·lada COVID Biblioteca Can Manyer
Juliol 2020
La Unió
Octubre 2020
Biblioteca del Masnou

Argentona
Vilassar de Dalt
Teià
Masnou

XARXES SOCIALS
- Facebbok: 3.116 seguidors
- Instagram: entrada en funcionament del canal
- You Tube: entrada en funcionament del canal
Essent les 14:05 hores s’absenta de la present sessió ordinària de Consell Plenari del Consorci
del Parc de la Serralada Litoral la Sra. Anna Moreno Moreno Castells, interventora del
Consorci.
PROJECTE DE SERVEI COMUNITARI “ELS GUARDIANS DELS ARBRES”
- Menció especial en el II Premi Experiències Inspiradores del Programa Societat i
Àrees Protegides d'EUROPARC-España
- Enllaç al vídeo:
https://www.facebook.com/parcserraladalitoral/videos/2153897408089512
- Enllaç a la notícia: https://parcs.diba.cat/web/l-informatiu/-/litoral-el-projecte-deservei-comunitari-els-guardians-dels-arbres-mencio-especial-en-el-ii-premiexperiencies-inspiradores-d-europarc?fbclid=IwAR12fq5WHn25NRFKkK_rFUYdPi1xRzWgWy4msPdWP5ZcRsVVa-K77wYM3c
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Biblioteques de municipis del parc participants:
Alella
Cabrera de Mar
Cabrils
Premià de Dalt
Teià
Tiana
Vilassar de Dalt

ACTA DEL CONSELL PLENARI


-

Activitats de coordinació i governança
DETECCIÓ I RESOLUCIÓ D’INCIDÈNCIES

Vilassar de Dalt Vilanova del Vallès
Vallromanes
Teià Santa Maria de… Premià de Dalt
Òrrius
Montornès del Vallès
Martorelles la Roca del Vallès
Cabrils Cabrera de Mar
Argentona
Alella
0

5

10152025

Conflicte en l'ús públic
Vandalisme Programes educatius Pluges torrencials
Pla de seguiment Patrimoni cultural
Neteja Moviment de terres Manteniment d'instal·lacions
Senyalització Itineraris guiats Despreniment de pedres Circulació motoritzada Camí en mal estat
Cadena, tanca o cadenat fet…
Arbres caiguts Altres programes d'ús públic
Altres incidències Activitats esportives, turístiques i… Activitats científiques, culturals i…
Accident Vehicles abandonats
0

10 sessió
20 ordinària
30
40
50
Essent les 14:35 hores s’absenta de la present
de Consell
Plenari del Consorci
del Parc de la Serralada Litoral la Sra. Montserrat Garrido Romera, representant del Consell
Comarcal del Maresme.

ELABORACIÓ D’INFORMES PRECEPTIUS
Tipologia d'informe
Activitats científiques, culturals i educatives

Nombre
d'informes
1
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Incidències resoltes 2020: 153
Incidències en vies de resolució 2020: 58

ACTA DEL CONSELL PLENARI

-

Límit de participants en activitats organitzades: 500
9.- DESPAT 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

D003/2020, de 30 de
gener
D004/2020, de 30 de
gener
D005/2020, de 30 de
gener
D007/2020, de 5 de
febrer
D009/2020, de 17 de
febrer
D010/2020, de 26 de
febrer
D011/2020, de 27 de
febrer
D012/2020, de 4 de març
D013/2020, de 10 de
març
D015/2020, de 13 de
març
D016/2020, de 16 de
març
D017/2020, de 19 de
març
D018/2020, de 23 de
març
D019/2020, de 25 de

Aprovació de les factures de novembre 2019
Aprovació de les factures de desembre 2019
2 4UPEPCICB 20 Adjudicació del Contracte del servei
d'informació als visitants del C.I. de Can Boquet
Aprovació de la modificació 01/20 del Pressupost 2020 per
Incorporació de Romanents
Resolució del recurs de reposició presentat per DFA
Baixa de béns no utilitzables a l'Inventari de Béns 2019
Aprovació de les factures de gener 2020
Baixa de béns nu utilitzables a l'Inventari de Béns 2020
14 TAXVC 20-1 Adjudicació del contracte d’obres de reparació i
manteniment de la xarxa viària
38 3RHVS 20-1 Aprovació de mesures derivades del COVID-19
38 3RHVS 20-2 Aprovació de noves mesures derivades del
COVID-19
14 TAXVC 20-1 Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del
contracte d’obres de reparació i manteniment de la xarxa viària
148 4UPEPMOF 19 Suspensió temporal de les obres i aprovació
de certificació parcial
Aprovació de les nòmines de març i diferència del 2% de gener i
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17

ACTA DEL CONSELL PLENARI

Activitats esportives, turístiques i de lleure
Aprofitaments de recursos naturals
(agrícoles, ramaders o miners)
Forestal: PTGMF
Caça: PTGC
Filmacions
Plans de Prevenció d’Incendis
Actuacions urbanístiques
Informes interns de subvencions a particulars
Instal·lacions tècniques
Xarxa viària
TOTAL

D026/2020, de 9 d’abril
D027/2020, de 14 d’abril
D028/2020, de 14 d’abril
D029/2020, de 21 d’abril
D032/2020, de 27 d’abril
D033/2020, de 30 d’abril
D034/2020, de 30 d’abril
D035/2020, de 12 de
maig
D037/2020, de 13 de
maig
D038/2020, de 20 de
maig
D039/2020, de 21 de
maig
D040/2020, 25 de maig
D041/2020, de 26 de
maig
D042/2020, de 28 de
maig
D043/2020, de 2 de juny
D044/2020, de 3 de juny
D045/2020, de 3 de juny

D046/2020, de 3 de juny

D047/2020, de 9 de juny
D048/2020, de 12 de
juny

23 3RH/20 JVC Contractació d’un guarda de reforç a l’equip de
guardes
Aprovació de factures Relfact-2020-4 i de pagaments
53 3RH 20 Contractació de dos oficial/es de manteniment
38 3RHVS 20-3 Aprovació de noves mesures derivades del
COVID-19
38 2CP/20 Covid-19 4 Aixecament suspensió plens ordinaris
Covid-9 4
56 3RH/20-PVI Crida del personal del PVI 2020
51 4TAS 20-1 Adjudicació del contracte de subministrament de
senyalització
52 PSC 20-CAST L1 Adhesió a la contractació centralitzada de
CAST Lot 1 de telefonia fixa
Aprovació de factures Relfact-2020-5 i de pagaments
125 3RHCA 19 Aprovació dels Ajuts socials per edat 2020
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D024/2020, de 9 d’abril

febrer
Aprovació de factures Relfact-2020-1 i de pagaments
41 3PSC20 ACM RC Aprovació de l'adhesió a l'assegurança de
Responsabilitat Civil segons l'Acord Marc de l'ACM
Creació d’una aplicació no prevista al pressupost de despeses
2020
41 3PSC20 ACM V Aprovació de l'adhesió a les assegurances de
Vehicles segons l'Acord Marc de l'ACM
160 3RMSN Prestació dels serveis de neteja de la seu
administrativa del consorci segons les restriccions derivades del
COVID-19
162 4DEAIG Prestació dels serveis d’organització d’activitats
d’educació i divulgació ambiental segons les restriccions
derivades del COVID-19
2 4UPEPCICB 20 Prestació del servei d'informació als visitants
del C.I. de Can Boquet segons les restriccions derivades del
COVID-19
Aprovació de factures Relfact-2020-2 i de pagaments
Aprovació de la sol·licitud de jubilació voluntària anticipada
Aprovació del Factor Anual de Productivitat 2020
28 3RH/20-GF Contractació d’un guarda per cobrir la jubilació
d’un treballador
Aprovació de la quitança XMG per fi de contracte
Aprovació de factures Relfact-2020-3 i de pagaments
51 4TAS 20-1 Incoació del procediment de contractació
de subministrament de senyals
148 4UPEPMOF 19 Aixecament de la suspensió temporal de les
obres i ampliació del termini d’execució
Aprovació de les nòmines de maig

ACTA DEL CONSELL PLENARI

març
D020/20, 26 de març
D021/2020, de 27 de
març
D022/2020, de 30 de
març
D023/2020, de 3 d’abril

D052/2020, de 2 de juliol

D053/2020, de 13 de
juliol
D054/2020, de 14 de
juliol
D055/2020, de 22 de
juliol

Aprovació de factures Relfact-2020-6 i de pagaments
Incoació de l’expedient de rectificació de l’inventari de béns a
31/12/2019
125 3RHCA 19 Reconeixement del dret a percebre l’ajut per fills
menors a diversos treballadors
Aprovació de factures Relfact-2020-7 i de pagaments
Aprovació de les nòmines de juliol i dels ajuts socials per fills
menors.

Decrets de la Consellera delegada
Número

Extracte

D001/2020, de 9 de març 3RH/20 28 XMG Crida a un treballador per al reforç estacional del
servei de guardes.
10.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.
No n’hi ha.
11.- INFORMES, PETICIONS I PREGUNTES
Intervé el Sr. Josep Tarín i Canales, representant de la Diputació de Barcelona, per manifestar
la confirmació de la rebuda a la Diputació de Barcelona de la petició de subvenció pel
condicionament de l’accés a les pedres de l’Indi i de l’Elefant, al municipi de La Roca del Vallès,
que serà contestada en breu.
Intervé el Sr. Jordi Rull i Claus, representant de l’Ajuntament d’Òrrius, per informar que un grup
d’arqueòlegs del Museu d’Arqueologia de Catalunya-Amics UNESCO farà per segon any una
estada al poblat ibèric de Céllecs on fan una intervenció per fer visitable el jaciment.
Intervé el Sr. Pere Sáez Mora, representant de l’Ajuntament de Cabrils, per informar que
l’ajuntament ha formalitzat un conveni amb l’Escola de Natura del Corredor per a la gestió de la
finca de Can Barba, i en aquest sentit posa a disposició del Consorci les instal·lacions per
realitzar-hi activitats d’interès pel Parc. Li responen el Sr. President i la Sra. Directora que a
partir de setembre s’establirà comunicació amb els nous gestors per col·laborar-hi.

Número: 2020-0003 Data: 15/10/2020

D051/2020, de 29 de
juny

Aprovació de les nòmines de la paga d’estiu, dels ajuts socials
per edat i de juny.
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D050/2020, de 23 de
juny

Aprovació de les bases i convocatòria del 12è Concurs fotogràfic

ACTA DEL CONSELL PLENARI

D049/2020, de 23 de
juny

Intervé el Sr. Ferran Miralles i Sabadell, representant de la Generalitat de Catalunya, per
comentar en referència al tràmit pendent de ratificació de la modificació d’estatuts del Consorci
per part de la Generalitat de Catalunya, que vol plantejar una propera reunió al setembre per tal
de desbloquejar la qüestió del tràmit pendent.

I no havent res més a tractar, el Sr. President declara acabada la sessió a les 15:05 hores, de la
qual s’estén la present acta que com a Secretari certifico.

Número: 2020-0003 Data: 15/10/2020

El Sr. President s’hi manifesta d’acord i posa de relleu el valor del protocol d’intervenció
coordinada dels cossos de seguretat. Insisteix que la intervenció de les policies locals és, en
aquest sentit, molt important.
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Intervé el Sr. Albert Gil Gutiérrez, representant de l’Ajuntament de La Roca del Vallès per
informar que algú ha tirat a terra un arc que formava part del patrimoni arqueològic del municipi,
de la qual cosa han posat denúncia a Mossos d‘Esquadra i a Patrimoni de la Generalitat de
Catalunya per a que puguin investigar. Igualment fa esment dels freqüents incidents amb
motoristes i que cal fer més intervencions en aquest sentit.

ACTA DEL CONSELL PLENARI

Intervé el Sr. Jordi Padrós Selma, per informar que l’activitat d’Òpera als Parcs que es va
suspendre es farà el 18 de setembre a Vilanova del Vallès.

