2CP02/17
Acta de la sessió ordinària del Consell Plenari del Consorci del Parc de la Serralada Litoral
celebrada el 2 de maig de 2017

A Alella, comarca del Maresme, a les tretze hores i set minuts del dia 2 de maig de 2017, es
reuneixen en sessió ORDINÀRIA del CONSELL PLENARI a la Sala d’Actes de Can Magarola,
nova Seu del Consorci, sota la Presidència del Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, els representants
designats pels Ens consorciats següents:
Sra. Maria Teresa Vilaró i Comas, representant de l’Ajuntament d’Alella
Sra. Montserrat Matas Oliveras, representant de l’Ajuntament d’Argentona
Sr. Enric Mir i Nuet, representant de l’Ajuntament de Cabrera de Mar
Sra. Marta Gómez Pons, representant de l’ajuntament de Cabrils
Sr. Albert Gil Gutiérrez, representant de l’Ajuntament de la Roca del Vallès
Sr. Jordi Rull i Claus, representant de l’Ajuntament d’Òrrius.
Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, representant de l’Ajuntament de Teià
Sr. Ramon Majà Esteve, representant de l’Ajuntament de Vilanova del Vallès
Sr. Benet Oliva Ricós, representant de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt
Sr. Josep Triadó Bergés, representant del Consell Comarcal del Maresme
Sr. Jesús Calderer i Palau, representant de la Diputació de Barcelona.
Sr. Ferran Miralles i Sabadell, representant de la Generalitat de Catalunya
Assisteixen també, amb veu i sense vot:
Sr. Jordi Bellapart Colomer, conseller-Delegat del Consorci i Gerent “en funcions” del Consorci
Sr. Santiago Pérez Olmedo, Secretari del Consorci.
També assisteixen amb veu i sense vot, convidats per la presidència:
Sra. Isabel Cabrera Barbero, personal funcionari de la Diputació de Barcelona
Ha anunciat la seva assistència durant el decurs de la sessió:
Sr. Marc Candela Callado, representant de l’Ajuntament de Martorelles
Sr. David Ricat Miró, representant de l’Ajuntament de Vallromanes.
Han excusat la seva assistència:
Sra. Olivia Monés Estévez, representant de l’Ajuntament de Sta. Mª Martorelles
Sr. Xavier Doñate Rodrigo, representant de l’Ajuntament de Tiana.
No han assistit:
Sra. Maria del Mar Garcia Santos, representant de l’Ajuntament de Montornès del Vallès
Sr. Antonio López Guillén, representant de l’Ajuntament de Premià de Dalt
Sr. Joan Daví i Mallol, representant del Consell Comarcal del Vallès Oriental

Hi ha quòrum de constitució en primera convocatòria segons l’establert a l’article 22.2 dels
Estatuts vigents del Consorci i a l’article 98. c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text refós del a Llei Municipal i de Règim local de Catalunya.
Essent les 13.07 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.

1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE l’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 2CP01/17 DE 24 DE
GENER DE 2017.
Havent estat distribuït l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de Consell Plenari del
Consorci Parc Serralada Litoral 2CP01/17 de 24 de gener de 2017 juntament amb la tramesa
de la convocatòria de la present sessió, seguidament se sotmet a votació.
A continuació, per unanimitat dels assistents, s’aprova l’acta de la sessió ordinària de Consell
Plenari del Consorci Parc Serralada Litoral 2CP01/17 de 24 de gener de 2017.

2.- RATIFICAR, SI S’ESCAU, EL DECRET 006/2017, D’1 DE MARÇ, DE MODIFICACIÓ DE
LA DATA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL PLENARI D’ABRIL DE 2017, QUE ES
TRASLLADA AL DIMARTS 2 DE MAIG DE 2017
El Sr. President cedeix la paraula al Sr. Secretari del Consorci, el qual exposa el contingut
d’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:
“Atenent a motius sobrevinguts que van fer necessari modificar la data de la segona sessió
ordinària del Consell Plenari el president del Consorci va dictar el decret 006/2017, d’1 de març
amb el contingut literal següent:
“El Consell Plenari en sessió ordinària el 18 d’octubre de 2016 va prendre, en la part que és
d’interès, l’acord següent:
Primer.- APROVAR el calendari de sessions ordinàries segons el criteri següent:
Consell Plenari
A les 13:00 hores del tercer dimarts del primer mes del trimestre, amb excepció del mes de
gener en que tindrà lloc el quart dimarts.. Es fixen per al 2017 les dates següents:
1r trimestre
2n trimestre
3r trimestre
4t trimestre

24 de gener, 13:00h
18 d’abril, 13:00h
18 de juliol, 13:00h
17 d’octubre, 13:00h

Les sessions tindran lloc a la seu administrativa del Consorci
Per raons sobrevingudes es fa necessari modificar la data de celebració de la propera sessió
ordinària del Consell Plenari.
Vist que s’escau tramitar d’urgència aquest expedient exercint la competència descrita a l 12.8
que diu textualment “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.
És per això que
HE RESOLT

Primer.- EXCEPCIONAR la data de celebració de la propera sessió ordinària del Consell
Plenari segons els detall següent:
-

Traslladar la sessió del Consell Plenari prevista pel 18 d’abril de 2017 a les 13:00 hores
al dimarts 2 de maig de 2017 a les 13:00 hores

Segon.- NOTIFICAR als representants dels ens consorciats del contingut de la present
resolució
Tercer.- DONAR-NE compte, als efectes de ratificació, a la propera sessió plenària que se
celebri”
És per això que es proposa l’adopció del següent
ACORD
Primer.- RATIFICAR el decret de la presidència del Consorci núm. 006/2017, d’1 de març, de
modificació de la de la segona sessió ordinària del Consell Plenari.”

3.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA CORRECCIÓ D’UN ERROR DE TRANSCRIPCIÓ A
L’ACTA DE LA SESSIÓ DE 16 DE SETEMBRE DE 2016
El Sr. President cedeix la paraula al Sr. Secretari del Consorci, el qual exposa el contingut
d’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:

“Ha estat observat un error de transcripció a l’acta de la sessió de 16 de setembre de 2016
estesa en el full 658318-D imprès a doble cara, consistent en que a l’encapçalament del títol de
l’acta on diu “Acta de la sessió extraordinària del Consell Plenari del Consorci del Parc de
la Serralada Litoral celebrada el 21 de juliol de 2016”, hauria de dir “Acta de la sessió
extraordinària del Consell Plenari del Consorci del Parc de la Serralada Litoral celebrada
el 16 de setembre de 2016”
Així doncs es va produir un error material que es fa necessari esmenar essent d’aplicació el
que preveu l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú
de les administracions públiques
En conseqüència, es proposa al Consell Plenari del Consorci l’adopció del següent
ACORD
Primer.- APROVAR la correcció de l’error de transcripció a l’acta de la sessió de 16 de
setembre de 2016 estesa en el full 658318-D imprès a doble cara, consistent en que a
l’encapçalament del títol de l’acta on diu “Acta de la sessió extraordinària del Consell
Plenari del Consorci del Parc de la Serralada Litoral celebrada el 21 de juliol de 2016”,
hauria de dir “Acta de la sessió extraordinària del Consell Plenari del Consorci del Parc de
la Serralada Litoral celebrada el 16 de setembre de 2016”
4.- DONAR COMPTE, SI S’ESCAU, DEL DECRET DE LA PRESIDÈNCIA NÚM. 005/17, DE
28 DE FEBRER, D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DEL CONSORCI
DEL PARC DE LA SERRALADA LITORAL CORRESPONENT A L’EXERCICI 2016

El Sr. President cedeix la paraula al Sr. Secretari del Consorci, el qual exposa el contingut
d’aquest punt de l’ordre del dia, donant compte als assistents, a efectes de coneixement, del
contingut del Decret 005/2017, de 28 de febrer pel qual s’aprovà la liquidació del pressupost de
l’exercici 2016.
“Mitjançant el Decret 005/2017, de 28 de febrer va aprovar-se la liquidació de l’exercici 2016
amb el contingut literal següent:
“Vist l’expedient de liquidació del Consorci del Parc Serralada Litoral corresponent a l’exercici
de 2016 formulada per la Intervenció, 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 2016 segons el
resum següent:
ROMANENT DE TRESORERIA DE L'EXERCICI 2016
1. Fons líquids

219.563,38 €

2. Drets pendents de cobrament

233,79 €

+ del pressupost corrent

233.79 €

+ de pressupostos tancats

0,00 €

+ d'operacions no pressupostàries

0,00 €

3.Obligacions pendents de pagament

42.914,75 €

+ del pressupost corrent

20.075,05 €

+ de pressupostos tancats

0,00 €

+ d'operacions no pressupostàries

22.839,70 €

3.Obligacions pendents de pagament

0,00 €

- cobraments pendents d'aplicació definitiva

0,00 €

+ pagaments pendents d'aplicació definitiva

0,00 €

I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)

176.882,42 €

II. Saldo de dubtós cobrament

0,00 €

III. Excés de finançament afectat

237,35 €

IV. Romanent de tresoreria per despeses generals (I-II-III)

176.645,07 €

Resultat pressupostari ajustat de l’exercici
_Conceptes

Drets
reconeguts
nets

Obligacions
reconegudes Ajustaments
netes

Resultat
pressupostari
ajustat

a. Op. Corrents. (Cap. 1 al 5)

724.377,63

687.489,52

36.888,11

b. Altres op.no finan.(Cap. 6 a 7)

28.792,30

66.805,90

-38.013,60

1. Total Op. no Financeres (A+B)

753.169,93

754.295,42

-1.125,49

2. Actius financers (Cap. 8)

0

0

0

0

0,00

0,00

753.169,93

754.295,42

-1.125,49

3. Passius financers (Cap. 9)
I.-Resultat
Pressupostari
de
(1+2+3)
II.-Ajustaments

l’exercici

4.Crèdits gastats finançats amb RLT per a Despeses Generals

32.679,16

5. Desviacions de finançament negatives de l’exercici

33.850,90

6. Desviacions de finançament positives de l’exercici

28.792,37

III.-RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+4+5-6)

36.612,20

Segon.- Incorporar a l’exercici 2017 vist el Romanent de Tresoreria que presenta aquesta
liquidació, els següents crèdits compromesos:
Aplicació
2016
1720 2270601
2016
1720 2270601
2016
1720 210

Saldo
5.000,00
4.622,20
4.225,83
13.848,03

Nom terc.
Centre Tecnològic Forestal de Catalunya
Moisès Guardiola i Bufi
Inaccés Geotécnica Vertical SL

Tercer.- En compliment del que estableixen els articles 47.5 i 48 del RD 500/1990 i l’article
182.d) del RD 2/2004, incorporar el romanent de tresoreria del finançament afectat de les
següents partides:
Aplicació
2016
1720 622

Saldo
237,35
237,35

Quart.- Donar compte d’aquest decret al Consell Plenari del Consorci a la primera sessió que
es celebri.
Cinquè.- Trametre còpia de la Liquidació a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de
Catalunya.”
En compliment de la disposició quarta de l’esmentada resolució es procedeix a donar compte al
Consell Plenari de la dita resolució la qual consta a l’expedient.
5.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’INVENTARI DE BÉNS DEL CONSOCI A 31/12/2016.
El Sr. President deixa el punt sobre la taula, per tal de completar la documentació de
l’expedient.
Essent les 13:16 hores s’incorporen a la present sessió de Consell Plenari del Parc Serralada
Litoral el Sr. Marc Candela Callado, representant de l’Ajuntament de Martorelles, el Sr. David
Ricart Miró, representant de l’Ajuntament de Vallrromanes , així com la Sra. Aligia Espejo, Cap
de la Unitat de planificació Territorial de la Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi territorial de

la Diputació de Barcelona, essent que aquesta darrera s’incorpora convidat per la Presidència, i
amb veu i sense vot.
6.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LES
FOTOGRÀFIC DEL PARC DE LA SERRALADA LITORAL

BASES

DEL

9è

CONCURS

El Sr. President exposa el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, manifestant que
s’incorpora una categoria nova de 25 anys del Parc.
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 des de l’any 2008
convoca un concurs fotogràfic anual
És per això que es proposa convocar la novena edició del Concurs fotogràfic en base als
següents acords:
PRIMER.- Aprovar les Bases del 9è Concurs fotogràfic del Parc de la Serralada Litoral, que
s’annexen al present acord formant-ne part a tots els efectes.
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 9è Concurs fotogràfic del Parc de la Serralada Litoral”
Essent les 13:19 hores s’incorpora a la present sessió de Consell Plenari del Parc Serralada
Litoral el Sr. Carles Dalmases, Cap de la Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial de
la Diputació de Barcelona, essent que s’incorpora convidat per la Presidència, i amb veu i
sense vot.
7.- DONAR COMPTE, ALS EFECTES DE PRENDRE CONEIXEMENT, DEL DECRET DE LA
PRISIDÈNCIA 007/2017, DE 24 DE MARÇ, D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI DEL PARC DE LA SERRALADA LITORAL I EL
CONSORCI DE L’ESPAI NATURAL GUILLERES-SAVASSONA PER LA PREPARACIÓ I
COORDINACIÓ DE L’EXPEDIENT TÈCNIC NECESSARI PER A L’ACTUALITZACIÓ DEL
PLANEJAMENT ESPECIAL PER A LA PROTECCIÓ DEL MEDI NATURAL.
El Sr. President cedeix la paraula al Sr. Jesús Calderer i Palau, representant de la Diputació de
Barcelona, el qual exposa el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia.
Seguidament el Se. President exposa que per tal de formalitzar la constitució d’un equip de
treball tècnic mixt participat per personal dels Consorcis del Parc de la Serralada Litoral i el de
l’Espai Natural Guilleries-Savassona, amb l’objectiu de redactar l’expedient tècnic necessari per
a l’actualització del planejament especial per a la protecció del medi natural d’ambdós territoris,
ha estat subscrit un conveni de col·laboració que ha estat aprovat mitjançant decret de la
presidència 007/2017, de 24 de març, amb el contingut literal següent:

“El Consorci del Parc de la Serralada Litoral és l’òrgan gestor del Pla especial de protecció del
medi natural i del paisatge de la Conreria-Sant Mateu-Céllecs que va ser aprovat per acord del
Govern de la Generalitat de Catalunya el 25 de maig de 2004 i publicada la seva aprovació en
el DOGC núm. 4154 de 15 de juny de 2004.
El Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar el 9 d'abril de 2013 l'ampliació d'un
57,41% de la superfície del Parc de la Serralada Litoral, que s'inclou dins l'espai del Pla
d'espais d´interès natural (PEIN) de la Conreria-Sant Mateu-Céllecs i actualment s’estan
iniciant els treballs de redacció de la modificació del Pla especial de 2004 per adaptar-lo als
nous límits del PEIN
El Consorci de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona es l’òrgan gestor del Pla especial de
protecció i millora de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona que va ser aprovat en data 8
de març de 2004 i publicada la seva aprovació en el DOGC núm. 4093 de 17 de març de 2004.
El 14 de setembre de 2005 va ser aprovada la incorporació al Consorci de l’Espai Natural de
les Guilleries-Savassona de l’ajuntament de Sant Sadurní d’Osormort el qual no té el territori
municipal integrat en el PEIN aprovat pel Decret 328/1992 incorporat al Pla especial de
protecció i millora de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona de 2004. D’altra banda els
ajuntaments de Sant Julià de Vilatorta i de Tavèrnoles en l’Assemblea General de data 17 de
desembre de 2015 varen manifestar la voluntat d’incloure en el Pla especial de protecció i
millora de l’Espai Natural de les Guilleries Savassona els àmbit que puguin ser considerats sòls
no urbanitzables d’especial protecció dels respectius municipis.
La competència per a l’aprovació dels planejaments especials correspon a la Generalitat de
Catalunya sense detriment que els Consorcis en tant que òrgans gestors dels espais protegits,
puguin col·laborar i contribuir a la preparació de la documentació tècnica necessària per
avançar i fer possible les modificacions d’aquests planejaments tendents a completar el seu
àmbit territorial al límits del PEIN .
Per tot això, els dos Consorcis tenen interès en col·laborar i constituir un equip de treball tècnic
mixt participat per ambdues administracions per a la preparació, coordinació i supervisió de la
documentació tècnica necessària per a l’actualització del planejament especial per la protecció
del medi natural en les zones que estan integrades dins del PEIN, i no estan incorporades
encara als Plans Especials vigents.
En virtut del que precedeix i atesa l’existència d’objectius coincidents entre ambdós consorcis
les parts consideren que existeix un interès recíproc per col·laborar conjuntament en la
preparació i coordinació de l’expedient tècnic necessari per a l’actualització del planejament
especial per a la protecció del medi natural, col·laboració que ha de formalitzar-se mitjançant el
corresponent Conveni.
És per això que en virtut de les atribucions que tinc conferides segons l’article 12.22 del vigents
Estatuts
HE RESOLT
Primer.- APROVAR el “CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI DEL PARC
DE LA SERRALADA LITORAL I EL CONSORCI DE L’ESPAI NATURAL GUILLERIESSAVASSONA
PER LA PREPARACIÓ I COORDINACIÓ DE L’EXPEDIENT TÈCNIC
NECESSARI PER A L’ACTUALITZACIÓ DEL PLANEJAMENT ESPECIAL PER LA
PROTECCIÓ DEL MEDI NATURAL” la minuta del qual es va aprovar pel Consell General del
Consorci de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona en sessió ordinària el 23 de febrer de
2017 i que s’annexa a la present resolució formant-ne part a tots els efectes.

Segon.- FACULTAR el senyor Andreu Bosch i Rodoreda, president del Consorci del Parc de la
Serralada Litoral, per a la signatura de l’esmentat Conveni
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a tots els interessats
Quart.- DONAR-NE compte al Consell Plenari en la propera sessió que se celebri al efectes de
prendre coneixement.”
És per això que:
Es procedeix a donar compte al Consell Plenari del Decret del president 007/2017, de 24 de
març, d’aprovació del conveni de col·laboració de caire tècnic entre els Consorci del Parc de la
Serralada Litoral i el de l’Espai Natural Guilleries-Savassona.
El Sr. President agraeix al Sr. Jesús Calderer i Palau, representant de la Diputació de
Barcelona, les facilitats i la col·laboració de la Diputació de Barcelona en ordre a la elaboració
de l’esmentat conveni.
Essent les 13:22 hores s’incorpora a la present sessió de Consell Plenari del Consorci del Parc
de la Serralada Litoral la Sra. Anna Moreno Castells, Interventora del Consorci, que assisteix
amb veu i sense vot.

8.- INFORMAR DE LA COMUNICACIÓ DEL DIPUTAT ADJUNT D’ESPAIS NATURALS DE
PROPOSTA D’ISABEL CABRERA BARBERO, ENGINYERA FORESTAL DE LA PLANTILLA
DE PERSONAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, PER TAL QUE ASSUMEIXI LES
FUNCIONS DE GERENT DEL CONSORCI.
El Sr. President informa als assistents de la comunicació del Diputat Adjunt d’Espais Naturals
de la Diputació de Barcelona de data 10 d’abril de 2017, amb el següent contingut
“Benvolgut,
Atenent a la sol·licitud de reassignació d’un/a empleat/da de la Diputació de Barcelona, ens
d’adscripció d’aquest Consorci, per tal d’atendre les funcions pròpies de la Direcció-Gerència,
que vàreu formular inicialment mitjançant escrit de la presidència del Consorci de data 20 de
desembre de 2016 (Registre de Sortida n. 263), i posteriorment mitjançant resolució de la
presidència del Consorci núm. 001/2017, d’11 de gener, que vàreu comunicar a aquesta entitat
en data 17 de gener de 2017 (Registre d’Entrada n. 34), us comunico que la senyora Isabel
Cabrera Barbero, enginyera forestal de la plantilla de personal de la Diputació de Barcelona, és
l’empleada d’aquesta Diputació proposada per tal que assumeixi les funcions de la gerència del
Consorci del Parc de la Serralada Litoral, previstes als articles 16 i 17 dels Estatuts del
Consorci.
Correspondrà el seu nomenament com a gerent a la presidència del Consorci a tenor del que
disposa l’article 12.10 b) i 16 dels seus estatuts.
Cordialment,”
9.- DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ PER PART DE LA JUNTA DE GOVERN DE LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL PLA D’INFORMACIÓ I VIGILÀNCIA CONTRA INCENDIS
FORESTALS PER A L’ANY 2017 I EL SEU PROGRAMA TÈCNIC

El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Isabel Cabrera Barbero, personal funcionari de la
Diputació de Barcelona, la qual exposa el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, posant de
manifest el següent:
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de data 23 de febrer de
2017, aprovà per delegació de la Presidència i l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, el
dictamen pel qual es proposa aprovar el Pla d’Informació i Vigilància contra incendis forestals
per a l’any 2017 i el seu Programa Tècnic
Aquest programa es va iniciar l’any 1996 amb una prova pilot i es va estendre a gairebé tota la
superfície forestal de la província l’any 2000. En aquests anys s’ha constatat una sensibilització
dels ciutadans i un a disminució molt marcada de les conductes de risc. És per això que es
treballa per intensificar els esforços d’informació i dissuasió en aquells punts concrets on es
concentra la població usuària del bosc sense oblidar la vigilància en aquelles zones més
sensibles i/o desprotegides amb èmfasi especial a la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació
de Barcelona. A tal efecte, es contracta personal per cobrir el territori forestal amb unitats
mòbils d’informació i vigilància i es reforça la vigilància fixa.
El Parc de la Serralada Litoral, com a membre de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de
Barcelona, s’integra en aquest Pla a la zona de vigilància Maresme que cobreix tots els
municipis que integren el Consorci.
Per tal els ens membres en puguin restar informats es procedeix a donar compte al Consell
Plenari del el Pla d’Informació i Vigilància contra incendis forestals per a l’any 2017 i el seu
Programa Tècnic aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
10.- DONAR COMPTE ALS EFECTES DE RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DEL DECRET DE LA
PRESIDÈNCIA 002/2017, DE 3 DE FEBRER D’ALTA EN EL REGISTRE PÚBLIC DE
CONTRACTES DEL CONSORCI AOC.
El Sr. President cedeix la paraula al Sr. Secretari del Consorci, el qual exposa el contingut
d’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:
“D’acord amb el que disposa l’article 333 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, el Consorci ve obligat a comunicar les dades de la seva activitat contractual. A aquest
efecte es fa necessari l’accés a la plataforma Registre Públic de Contractes, per la qual cosa el
president del Consorci va dictar el decret 002/2017, de 3 de febrer amb el contingut literal
següent:
Vist que el Consorci del Parc de la Serralada Litoral és usuari de diversos serveis del Consorci
AOC, en un esforç per a avançar cap a l’administració electrònica.
Atès que l’article 333 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (d’ara endavant
TRLCSP), aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, estableix, amb
caràcter general, l’obligació dels òrgans de contractació de totes les administracions públiques i
de la resta d’entitats incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei, de comunicar al Registre de
contractes del sector públic, per a la seva inscripció, les dades bàsiques dels contractes
adjudicats, com també, si escau, les seves modificacions, pròrrogues, variacions de terminis o
de preu, el seu import final i extinció.

Vist que l’Administració Oberta de Catalunya (AOC) ofereix una plataforma per a la
comunicació d’aquestes dades anomenada Registre Públic de Contractes de la Generalitat de
Catalunya (RPC) que facilita, a més, la tramesa a la Sindicatura de Comptes de la informació
que té registrada i l’accés a la documentació dipositada, per tal de donar compliment a allò
previst en l’article 29 del TRLCSP i evitar l’establiment de nous procediments i de noves
aplicacions informàtiques que afegeixin noves trameses d’informació i de documentació als
òrgans de contractació amb diferents formats i per aconseguir, d’altra banda, una important
racionalització en l’ús compartit d’aplicacions informàtiques mitjançant la col·laboració
institucional, seguint així les bones pràctiques que es fomenten per la Llei 11/2007, de 22 de
juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics..
Atès que està previst que el Consell Plenari es reuneixi fins el gener de 2017, d’acord amb el
que disposa l’article 12.8 del Estatuts del Consorci en el sentit que el President podrà 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.
HE RESOLT
Primer.- SOL·LICITAR l’alta al servei: Registre Públic de Contractes.
Segon.- CEDIR les dades de caràcter personal necessàries per la correcta prestació del servei.
Tercer.- ACCEPTAR les condicions generals i especifiques que regulen la prestació del servei
per part del Consorci AOC i que es troben publicades a la seva seu electrònica
(https://www.seu-e.cat/web/consorciaoc/).
Quart.- DONAR-NE compte, als efectes de ratificació, a la propera sessió plenària que se
celebri”
És per això que es proposa l’adopció del següent
ACORD
Primer.- RATIFICAR el decret de la presidència del Consorci núm. 002/2017, de 3 de febrer, de
sol·licitud d’alta al Registre Públic de Contractes
No obstant, el Consell Plenari acordarà allò que estimi convenient.
11.-PRENDRE CONEIXEMENT, SI S’ECAU, DEL PERÍODE DE PAGAMENTS A TERCERS.
El Sr. President cedeix la paraula al Sr. Secretari del Consorci, el qual exposa el contingut
d’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 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,
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
Les dades a incloure en l'aplicació informàtica de càlcul del període mitjà de pagament són les
següents::
- Ràtio de les operacions pagades.
- Ràtio de les operacions pendents de pagament
- Import total de pagaments realitzats
- Import total de pagaments pendents
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.
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 2017, d’acord
amb el detall següent:
Any:

2016

Trimestre:

Quart

Pagaments realitzats en el trimestre
Període mitjà
Dins del període de pagament
de pagament
(PMP) (dies
Nombre de
pagaments Import total
18,20
“

101

23.260,35

Fora del període de pagament
Nombre de
pagaments Import total
0

0,00

12.- INFORMACIONS DE PRESIDÈNCIA
Per part del Sr. President s’exposa als assistents respecte dels següents punts:
•

Procés de modificació dels estatuts 4 i 5 del Consorci.
El Sr. President exposa que hi va haver una reunió el passat 23 de març per tractar la
qüestió de la encara pendent ratificació de les modificacions d’Estatuts 4 i 5 per part de
la Generalitat de Catalunya
Seguidament intervé el Sr. Ferran Miralles i Sabadell, representant de la Generalitat de
Catalunya, que exposa que l’acord de ratificació s’ha d’adoptar mitjançant acord de
Govern , i que hi ha un acord de Govern de l’any 2012 on s’estableixen les condicions
per tal de poder estar present la Generalitat en un Consorci. També comenta que en
l’acord de Govern cal comptar amb un informe d’economia i que es preveu que faci

informe que hagi de comportar una modificació d’estatuts amb inici de nou de
l’expedient.
A aquesta qüestió, el Sr. President manifesta que si no ho informen favorablement i el
Govern ho refusa, caldrà estudiar una altra solució.
•

Actes commemoratius del 25è aniversari del Parc de la Serralada Litoral.
El Sr. President demana als assistents suggeriments per incloure als actes de
commemoració d’aquesta efemèride.
A aquests efectes el Sr. David Ricat Miró, representant de l’Ajuntament de
Vallromanes, exposa que els dies 13 i 14 de maig es celebra la Ecofira a Vallromanes, i
proposa fer activitat commemorativa en el marc de la Ecofira.

•

Sentència núm. 128/2017 d’anul·lació de l’ampliació de l’EIN.
El Sr. President cedeix la Paraula al Sr. Sr. Ferran Miralles i Sabadell, representant de
la Generalitat de Catalunya, que posa de manifest que la Sentència reflexa que no s’ha
fer avaluació ambiental i que és una modificació substancial de l’EIN. Comenta que es
presentarà Recurs de Cassació al Tribunal Suprem i que els serveis jurídics ho veuen
amb optimisme, entenent-se que de moment es pot prosseguir amb la modificació del
Pla especial.

13- INFORMACIONS DE GERÈNCIA
Sr. Jordi Bellapart Colomer, conseller-Delegat del Consorci i Gerent “en funcions” del Consorci,
intervé per comentar els següent punts:
•
-

Comissió de Treball de la modificació del Pla Especial vigent en els aspectes
imprescindibles.
Què s'ha fet?
Treball tècnic de setembre 2016 a maig 2017 (Consorci, Diputació i Generalitat)
Previsió fins a finals de 2017
Treball tècnic (ajust a escala límits i normativa)
Avaluació ambiental
Participació
Tramitació 2018-maig 2019
Seguidament intervé el Sr. Carles Dalmases, Cap de la Oficina Tècnica de Planificació i
Anàlisi Territorial de la Diputació de Barcelona, que exposa que es baixa el límit de
escala a 1:5 i que abans d’estiu es preveuen fer reunions tècniques de modificació.

•

Convocatòria extraordinària del consell Plenari per a constituir la Comissió
Especial de Comptes per a l’informe del compte anual 2016.
Es fixa amb els membres del Consell Plenari que seran convocats el proper dia 23 de
maig a les 13 hores a fer una reunió extraordinària de Consell Plenari en funció de
Comissió Especial de comptes per tal de sotmetre a informe l’expedient dels comptes
anuals de 2016.

•

Informe de Gestió

El Sr. president cedeix la paraula a la Sra. Isabel Cabrera, personal funcionari de la
Diputació de Barcelona, que exposa el següent:

-

-

-

-

-

-

-

CONSERVACIÓ I TRACTAMENT FÍSIC DEL TERRITORI
Seguiment:
Avifauna. Conveni Diba-ICO: Programes SYLVIA i SOCC i Seo Birdlife: Proposta
xerrada “Ocells urbans”
Ropalòcers i quiròpters. Conveni Diba-Museu de Granollers. Treball de camp amb
personal del parc. Presentació resultats XPN 2016-Granollers 4 d’abril 2017
Flora amenaçada. Programa Xarxa de parcs DIBA:SEFA amb personal del parc i
tècnics DIBA
Senglar. Conveni Diba-Minuartia
PLA DE SEGUIMENT I CONSERVACIÓ
Conservació
Tritó verd (Triturus marmoratus). Conveni Parc Serralada Litoral-Societat Catalana
d’Herpetologia
Gripau d’esperons (Pelobates cultripes). Col.laboració amb l’entitat Ursus
Web
Canal youtube de l’astor del parc (novembre 2016).
https://www.youtube.com/channel/UC34AifgRH9kAhtb5_nDWTOw
Web de conservació Xarxa de Parcs DIBA (març 2017)
http://parcs.diba.cat/web/conservacio-de-la-biodiversitat/
Seguiment dels treballs silvícoles per a l’eliminació del Tomicus
Superfície d’actuació: 29,5 ha dins del parc
Finalització dels treballs: Astellat -mitjans de maig 2017
PLA DE RECUPERACIÓ DE FONTS. CONVENI CAIXA 2015-2016
Actuacions finalitzades:
Font de Sant Mateu (Premià de Dalt): Ordenació i arranjament d’accessos
Font Freda (Vilassar de Dalt). Ordenació i arranjament d’accessos
- Font d’en Mamet (Vilassar de Dalt). Recuperació de la Font i accés, canalització
d’aigües pluvials i substitució del tub de desguàs al torrent
Actuacions en execució:
Itinerari de les fonts (Sta Mª de Martorelles). Senyalització itinerari, arranjament de les
fonts i accessos
PLA D’ACTUACIONS DE MILLORA DE L’ENTORN DEL PATRIMONI
ARQUEOLÒGIC. CONVENI CAIXA 2015-2016
Objectius:
Posar en valor el patrimoni arqueològic del parc
Facilitar l’accés, la transitabilitat i l’estudi de l’àrea llindant als jaciments.
Protegir els elements singulars afavorint un bosc madur.
Zones d’actuació:
Cèllecs (Òrrius)
Burriac (Cabrera de Mar)
Castell de Sant Miquel (Vallromanes i Montornès del Vallés)
Castellruf (Santa Maria de Martorelles)
Hi ha pendents els informes favorables dels ajuntaments d’Òrrius, Montornès del Vallès
i Vallromanes que, de no rebre’ls, impedirien l’execució dels treballs.
PREVENCIÓ D’INCENDIS
Participació en la trobada d’ADFs: 2 d’abril de 2017
Reunió coordinació anual FECSA-Bombers-Parc: 24 de gener de 2017:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Manteniment de franges sota línies
Anàlisi de tancaments de camins
Accions de protecció a l’avifauna
Campanya de Vigilància i prevenció d’incendis: 16 de juny a l’1 de setembre
4 rutes de vigilància
4 punts de guaita: Actuacions d’adequació de les torres per a la campanya
Centre de Control: Mataró
Horari: 12:30 a 19:30
Guardes de campanya: - Inici a mitjans de maig de dilluns a divendres.
- Treballs de manteniment lligats a la prevenció
d’incendis.
Briefings setmanals de coordinació: Bombers, ADFs, Agents rurals i Parcs
Formació: 12, 13 i 14 de juny.
FOMENT DEL DESENVOLUPAMENT I PARTICIPACIÓ
Subvencions pel desenvolupament socioeconòmic XPN 2017.
Poques peticions: 4 sol·licituds:
2 a denegar al municipi d’Òrrius: Actuacions en sòl urbà
2 a atorgar al municipi d’Argentona: Arranjament camí/Construcció bassa
PLA DE PASTURES-CTFC
Objectius:
- Ampliar i millorar zones de pastura
- Recuperar espais oberts
- Reducció de la càrrega combustible vegetal (prevenció incendis)
- Millora del paisatge
- Creació instal·lacions aptes pels ramats
Zones d’actuació

ACTUACIONS XARXA VIÀRIA
Manteniment de camins
Camí de Sant Sebastià. Ferm i cunetes

Vilassar de Dalt

934,20 €

Camí de Can Boquet a Can Maimó.
Repàs de ferm, cunetes i secció de servei

Vallromanes

4.540,55 €

Camí de Can Mastruch.
Repàs de fer, cunetes i secció de servei

Cabrils

685,94 €

Camí de Cirers. Repàs de ferm i cunetes

Cabrils

1.370,51 €

Camí de la Serra de Teià. Secció de servei

Teià

1.177,69 €

Pista carenera del Mirador de la Cornisa a can Bernadó.
Ferm

Premià de Dalt

832,54 €

Camí Torre Cèllecs. Ferm i cunetes

Vilanova del
Vallés

243,82 €

Camí accés Torre Raiguer. Ferm

Montornès

782,54 €

Camí a Baldiri. Ferm i secció de servei

Premià de Dalt

571,08 €

Pista de Cal Camat a Sant Bertomeu.
Repàs de ferm, cunetes i secció de servei

Òrrius

4.411,47 €

Camí de la font Freda a l’Urb. de Can Nadal.
Ferm, cunetes i secció de servei

Vilanova del
Vallès

4.632,27 €

Camí de les Lloveres. Ferm, cunetes i secció de servei

Vilanova del
Vallès

4.433,36 €

Pista carenera del Vallés. Ferm i caixa

Sta. Mª
Martorelles

3.821,42 €

TOTAL

28.437,39 €

Inversions parc.
Obres Camí de Sant Sebastià

Vilassar de Dalt

21.702,52 €

Obres Camí de la Creu de Can Boquet a Can Maimó

Vallromanes

7.904,52 €

TOTAL

29.607,04 €

Inversions Diba.
Restauració del Camí de la Serra de Teià

Teià

23.772,27 €

Restauració del Camí de la Creu de Can Boquet a Can
Maimó

Vallromanes

36.148,75 €

TOTAL

59.921.02 €

Ajuts Diba aiguats 2016.
No estan aprovats però ja fiscalitzats. Després d’aprovació es notificaran als
ajuntaments

•
•

ÚS SOCIAL I EDUCACIÓ AMBIENTAL
Programes educatius
Educació ambiental escoles Jornada de sensibilització del Tomicus: Escola de Teià.
Col·laboració Associació de propietaris de la Serralada Litoral. Juny 2017
Viu el Parc escoles. Sant Mateu (Premià de Dalt). 17 i 18 de maig. 17 escoles d’11
municipis del parc, 29 aules, 652 alumnes

-

•
-

-

-

PROGRAMES D’ÚS PÚBLIC
Viu el Parc 15ª Edició (Abril-Juny)
•
Festa del Parc. Sant Mateu (Premià de Dalt). 28 de maig
•
Activitats als municipis. Novetat 2017
Cada municipi pot triar entre 4 propostes: “Maniquins”, “Racons sonors”, “Impressions”
o les “Veus del Parc”
Acte central extra: Propostes “Contes d’anada i tornada”, “Nit d’estels” o “Fira
d’artesans”
Poesia als Parcs. Espectacle poètic-infantil a la Masia de Can Magarola dins del cicle
de Poesia d’Alella. Diumenge 7 de maig
COMMEMORACIÓ DEL DIA EUROPEU DELS PARC. Maig 2017
Xerrada: ”Els ortòpters al parc i la web de conservació XPN”
Lloc: Centre de Documentació del Parc de la Serralada Litoral. Vilassar de Dalt
Data i hora: 26 de maig. 20 h
Itinerari guiat: ”Amunt cap al turó d’en Baldiri”.
Lloc: Església de Sant Pere (Premià de Dalt)
Data i hora: 28 de maig. 10 h

1

PASSEJADES GUIADES
15 passejades guiades:
Diu 12
Març
LA RUTA DEL VEDAT

2

Diu

26

Març

EL TURÓ GROS DE LA ROCA

3

Dis

1

Abril

LES COVES D’EN NADAL

4

Diu

30

Abril

EL MONTCABRER: GUAITA DEL BAIX MARESME

La Roca del
Vallès
Vilanova del
Vallès
Cabrera de Mar

5

Dis

13

Maig

CIRERERS A REDÓS DEL CASTELL

Vallromanes

6

Dis

20

Maig

ARGENTONA: POBLE DE FONTS

Argentona

7

Diu

28

Maig

AMUNT CAP AL TURÓ D’EN BALDIRI!

Premià de Dalt

8

Diu

18

Juny

EL ROCAR D’EN VIVÓ

Cabrils

9

Dis

1

Juliol

NIT DE RATPENATS

Martorelles

10

Dis

23

Setembre

A LA DESCOBERTA DE CASTELLRUF

11

Diu

1

Octubre

TRESCANT PELS VESSANTS SOLELLS D’ALELLA

Sta. Maria de
Martorelles
Alella

12

Dis

21

Octubre

NIT D’ESTELS

Vilassar de Dalt

13

Dis

4

Novembre

LES BAGUES DEL CASTELL

14

Diu

19

Novembre

LES BAGUES D’ÒRRIUS

Montornès del
Vallès
Òrrius

15

Diu

3

Desembre

ROQUES DEL PASSAT

-

-

6 Cursos monogràfics

Teià

La Roca del
Vallès

1

Maig

2

Juny

3

Juny

4

Setembre

5

Octubre

6

Novembre

-

-

-

MINICURS DE FOTOGRAFIA
NATURALISTA. Xerrada i Sortida. La
Roca del Vallès.
Ponent: Pedro Rubio
LES ABELLES I LA FLORA
MEL·LÍFERA. Taller i Sortida florística.
Argentona.
Ponents: Txema Magro (Fundació
Maresme). Carme Buxalleu.
ETNOBOTÀNICA I PLANTES
REMEIERES. Xerrada i Sortida.
Teià.
Ponent: Carme Buxalleu.
PATRIMONI PREHISTÒRIC I IBÈRIC
DEL PARC. Xerrada i Sortida.
Vilassar de Dalt.
Ponents: Grup de Prehistòria del
Casal d’Història de Mataró.
ELS OCELLS DEL PARC A LA
TARDOR. Xerrada i Sortida
ornitològica. Alella.
Ponent: Héctor Andino (Ornitòleg)
BOLETS A COR QUE VOLS. Xerrada
i Sortida. Vallromanes.
Ponents: Carme Buxalleu, Joan Manel
Riera.

5/5 i 6/5

3/6 i 10/6

16/6 i 17/6

15/9 i 16/9

27/10 i 28/10

17/11 i 18/11

ACTIVITATS DE VOLUNTARIAT
Millora ambiental i eliminació d’espècies al·lòctones pedrera d’Alella. 20 de maig.
Col·laboració guardes del parc, ADF i Ajuntament d’Alella
Neteja de brancatge, esporga i plantació a la zona cremada de nou pins (Alella). 18 de
novembre. Col·laboració guardes del parc, ADF i Ajuntament d’Alella
FREQÜENTACIÓ
Treballs d’estimació de la freqüentació del parc
Col·laboració d’ADFs Alella, Teià i Premià de Dalt
Zones: Aparcament Coll de Clau (Teià)
Mirador de la Cornisa (Teià)
Sant Mateu (Premià de Dalt)
EXPOSICIÓ ITINERANT
Disseny i execució exposició itinerant
CONCURS FOTOGRÀFIC
9è Concurs fotogràfic

-

PUBLICACIONS
Mapa de l’informador
Desplegable del parc
Guia de rutes de llegendes i rondalles dels parcs

-

SENYALITZACIÓ
Accessos oficina del Parc

-

Arbres singulars
Ocells
ACTIVITATS GENERALS I DE SUPORT
Informes tècnics. Gener-Abril 2017
Tipologia d'informe
Activitats esportives, turístiques i de lleure

26

Aprofitaments de recursos naturals

1

Forestal: PTGMF

2

Incendis

1

Urbanístic

4

Informes interns de subvencions a ajuntaments

9

TOTAL

-

Nombre d'informes

43

CONTROL I RESOLUCIÓ INCIDÈNCIES
Retirada abocaments
Control accés motoritzat
Control activitats

Essent les 14:32 hores s’absenta de la present sessió ordinària de Consell Plenari del Parc de
la Serralada Litoral la Sra. Marta Gómez Pons, representant de l’ajuntament de Cabrils.
Seguidament intervé el Sr. Jesús Calderer i Palau, representant de la Diputació de Barcelona,
per manifestar que properament finalitzarà el conveni de col·laboració amb l’Obra Social La
Caixa en matèria de millora de l’entorn natural que ha vingut executant-se en els parcs de la
Xarxa de Parcs Naturals.
Essent les 14:38 hores s’absenten de la present sessió ordinària de Consell Plenari del Parc de
la Serralada Litoral els Srs. Sr. Marc Candela Callado, representant de l’Ajuntament de
Martorelles, i Sr. David Ricat Miró, representant de l’Ajuntament de Vallromanes.
Essent les 14:47 hores s’absenta de la present sessió ordinària de Consell Plenari del Parc de
la Serralada Litoral el Sr. Josep Triadó Bergés, representant del Consell Comarcal del
Maresme.
14.- 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

D002/2017, de 3 de febrer
D003/2017, de 9 de febrer
D004/2017, de 9 de febrer
D005/2017, de 28 de febrer
D006/2017, d’1 de març
D007/2017, de 24 de març
D008/2017, de 25 d’abril

Aprovació de l’alta al Registre Públic de Contractes del
Consorci AOC
Correcció d’error material de l’exp. 3PS/16-Mod 03 TLT
Correcció d’error material de l’exp. 3PS/16-Mod 04 TLT
Liquidació 2016
Modificació de la data de la sessió del Consell Plenari d’abril
de 2017
Aprovació del conveni de col·laboració tècnica amb el
Consorci de l’EIN Guilleries-Savassona
Incoació de l’expedient de rectificació de l’inventari de béns
a 31/12/2016

Decrets del Conseller delegat
D001/17, de 25 de gener
D002/17, de 25 de gener
D003/17, de 3 de febrer
D004/17, de 7 de març
D005/17, de 10 de març

Contracte menor de serveis de gestió del C.I. Can Boquet
1r semestre 2017
Contracte menor de serveis del programa d’itineraris
guiats i activitats EA 1r semestre 2017
Aprovació de la compensació per renovació del carnet de
conduir B a un guarda
Contracte menor de serveis de neteja de la seu
administrativa del Consorci
Abonament despeses del sistema de millores socials de
l’exercici 2016

15.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS
No n’hi ha.
14.- INFORMES, PETICIONS I PREGUNTES
El Sr. Benet Oliva Ricós, representant de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, intervé per
preguntar que com està el mapa ciclable, essent que el Sr. President li respon que cal tractar
aspectes de contingut, i que encara hi ha ajuntament que cal que facin aportacions.
Al respecte, intervé la Sra. Isabel Cabrera Barbero, personal funcionari de la Diputació de
Barcelona, per manifestar que hi ha altres parcs que cal contrastar com els ha anat aquest
tipus de mapes. Seguidament intervé el Sr. Jordi Bellapart Colomer, conseller-delegat del
Consorci i Gerent “en funcions” del Consorci, per manifestar que s’assumeix el compromís de
poder-ho incorporar al proper ordre del dia per explicat el seu estat de tramitació, o si s’escau,
la seva aprovació.
Seguidament intervé el Sr. Jordi Rull i Claus, representant de l’Ajuntament d’Òrrius, per
preguntar com està el Camí de Sant Bartomeu, essent que li respon la Sra. Isabel Cabrera
Barbero, personal funcionari de la Diputació de Barcelona, que comenta que està previst dur a
terme els treballs de manteniment d’aquest i altres camins durant aquest mes de març.
Torna a agafar la paraula el Sr. Jordi Rull i Claus, representant de l’Ajuntament d’Òrrius, per
manifestar que tenen una immensa pedrera que la propietat va signar al 2001 un protocol de
restauració de l’espai, i que hores d’ara no s’ha fet res. Demana consens al Consorci per tal
d’estar atents al seguiment que es faci.

Seguidament demana la paraula el Sr. Enric Mir i Nuet, representant de l’Ajuntament de
Cabrera de Mar, que intervé per exposar que tenen tres camins manteniment per part de
l’Ajuntament , i demana si es podria fer l’accés utilitzant materials més perdurables en dits
camins per tal de reduir el cost i allargar el temps de vida de la reparació. Li respon la Sra.
Cabrera que són tècniques que es fan servir en d’altres parcs de la Xarxa de Parcs i s’estudiarà
la possibilitat d’aplicar-los aquí.
A continuació intervé el Sr. Albert Gil Gutiérrez, representant de l’Ajuntament de la Roca del
Vallès, per manifestar que vol posar de relleu que en el moment caldrà abordar el problema del
senglar al Parc.

I no havent res més a tractar, el Sr. President declara acabada la sessió a les 15:12 hores, de
la qual s’estén la present acta que com a Secretari certifico.
Vist i Plau

El President
Andreu Bosch i Rodoreda

El Secretari
Santiago Pérez i Olmedo

