2CP01/15
Acta de la sessió ordinària del Consell Plenari del Consorci del Parc de la Serralada Litoral
celebrada el 18 de febrer de 2015
A Cabrera de Mar, comarca del Maresme, a les 12:30 hores del dia 18 de febrer de 2015, es
reuneixen en sessió ORDINÀRIA del CONSELL PLENARI a la Sala d’Actes de la Seu del
Consorci, sota la Presidència del Sr. Rafael Ros i Penedo, els representants designats pels Ens
consorciats següents:
Sr. Rafael Ros Penedo, representant de l’Ajuntament de La Roca del Vallès.
Sr. Pere Móra Juvinyà, representant de l’Ajuntament d’Argentona.
Sra. Nuria Pera Maltes, representant de l’Ajuntament de Cabrera de Mar.
Sr. Miquel Angel Bueno Aranda, representant de l’Ajuntament de Montornès del Vallès.
Sr. David Ricart Miró, representant de l’Ajuntament de Vallromanes.
Sra. Neus Ferrete Gràcia, representant de la Generalitat de Catalunya.
Assisteixen també, amb veu i sense vot:
Sr. Jordi Bellapart Colomer, Conseller Delegat del Consorci
Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci
Sr. Quique Rasche Vilanova, Cap de la Direcció Territorial Oriental de l’Àrea d’Espais Naturals
de la Diputació de Barcelona.
Han excusat la seva assistència:
Sr. Marc Almendro Campillo, representant de l’Ajuntament d’Alella.
Sr. Ramon Majà Esteve, representant de l’Ajuntament de Vilanova del Vallès
Sr. Joaquim Brustenga Etxauri, representant del Consell Comarcal del Vallès Oriental.
Sr. Andreu Carreras Puigdelliura, representant de la Diputació de Barcelona
No han assistit:
Sra. Emma Peiró i Sales, representant de l’Ajuntament de Teià
Sra. Olivia Mones Estevez, Alcalde de Santa Maria de Martorelles.
Sra. Marina Infiesta Sander, representant de l’Ajuntament de Cabrils.
Sr. Juan Francisco Garcia Cava, representant de l’Ajuntament de Martorelles
Sr. Antoni López Guillén, representant de l’Ajuntament de Premià de Dalt
Sr. José Navarro Martín, representant suplent de l’Ajuntament de Tiana.
Sr. Eudald Calvo i Català, representant del Consell Comarcal del Maresme
Sr. Joan Adell i Pla, representant de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt
Hi ha quòrum de constitució en segona 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 12:30 hores, en segona convocatòria s’obre l’acte donant-se compte per part del Sr.
Secretari, Sr. Santiago Pérez Olmedo, dels punts que consten a la convocatòria i que ja són del
coneixement dels assistents.
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 2CP04/14 DE 29
D’OCTUBRE DE 2014
Havent estat distribuït l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de Consell Plenari del
Consorci Parc Serralada Litoral 2CP04/14 de 29 d’octubre de 2014 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 2CP04/14 de 29 d’octubre de 2014.
2.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 2CP05/14
DE 19 DE NOVEMBRE DE 2014
Havent estat distribuït l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de Consell Plenari del
Consorci Parc Serralada Litoral de 2CP05/14 de 19 de novembre de 2014 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 2CP05/14 de 19 de novembre de 2014.
3.- PRESA DE POSSESSIÓ DE NOUS REPRESENTANTS, SI S’ESCAU.
Estant presents a la sessió plenària els Srs. Miguel Ángel Bueno Aranda i Neus Ferrete Gràcia
nous representants titulars designats per l’Ajuntament de Montornès del Vallès, i per la
Generalitat de Catalunya, respectivament; seguidament es procedeix a reflectir les formalitats
de la seva pressa de possessió.
Per tal d’adquirir la plena condició del càrrec, de conformitat amb allò que disposa el número 8
de l’article 108 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim electoral general, els
candidats representants hauran de jurar o prometre acatament a la Constitució, i per això a
continuació es procedeix per part del Sr. Secretari a formular-los-hi, per separat, la pregunta
següent:
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec
de membre del Consorci Parc Serralada Litoral amb lleialtat al Rei, guardar i fer guardar la
Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”
A la qual el Sr. Miguel Ángel Bueno Aranda, representant de l’Ajuntament de Montornès del
Vallès, respon: PROMETO.
A la qual la Sra. Neus Ferrete Gràcia, representant de la Generalitat de Catalunya respon:
PROMETO.
Seguidament el Sr. President manifesta que el Srs. Miguel Ángel Bueno Aranda i Neus Ferrete
Garcia nous representants titulars designats per l’Ajuntament de Montornès del Vallès, i per la
Generalitat de Catalunya, respectivament, han pres possessió del càrrec de membres
representants del Consorci Parc Serralada Litoral en la representació que respectivament
ostenten.
4.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE BAIXA DE DRETS RECONEGUTS
PENDENTS DE COBRAMENT D’EXERCICIS TANCATS
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci, que
intervé per exposar extensament aquest punt de l’ordre del dia.
A continuació i per part del Sr. Secretari es dóna lectura a la proposta d’acord. Seguidament,
se sotmet a votació el present punt de l’ordre del dia, essent que per unanimitat dels assistents
s’aprova el següent acord:
“Vist l’informe de la gerent de 2 de febrer de 2015 en relació al procés de separació de
l’ajuntament de Martorelles del Consorci.
Vist l’Informe-Proposta de la Tresoreria d’aprovació de l’Expedient Col·lectiu

de Baixes de Drets pendents de cobrament, número 3PS/15-DR Tancats, de 4 de febrer de
2015, por un import total de 26.729,56 euros
Vist l’informe formulat per la Intervenció del Consorci de 4 de febrer de 2015, mitjançant el qual
es proposa l’aprovació de l’esmentat expedient per import de 26.729,56 euros.
Es proposa al Consell Plenari l’adopció del següent
ACORD:
PRIMER.- APROVAR l’expedient col·lectiu de Baixa de Drets Reconeguts pendents de
cobrament d’exercicis tancats, l’import dels quals ascendeix a 26.729,56 Euros, corresponents
als exercicis 2010, 2012, 2013 i 2014, essent el detall per import i subjecte passiu el que es
recull a continuació:
Subjecte passiu
Generalitat de Catalunya
Ajuntament de Martorelles

Total baixes

Exercici
2010
2012
2013
2013
2014

Aplicació
45500
46210
46205
76205
46205

Import
2.553,21
5.000,00
7.292,54
4.591,27
7.292,54
26.729,56

SEGON.- Que la Tresoreria i la Intervenció del Consorci del Parc de la Serralada Litoral
procedeixin a donar de baixa als seus comptes comptables el deute declarat anul·lat.”
5.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE SEPARACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE
MARTORELLES
El Sr. President manifesta que atès que no es compta amb el quòrum suficient per tal de poder
debatre i aprovar, si s’escau, el present punt de l’ordre del dia, que seria de majoria absoluta
del nombre legal de membres del Consorci, es deixa sobre la taula el present punt de l’ordre
del dia.
No obstant, cedeix la paraula a la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci, que intervé
per exposar extensament el contingut i fonaments de fet i de dret d’aquest punt, i els motius de
la seva inclusió en l’ordre del dia dels temes a tractar.
6.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA INCOACIÓ DE L’EXPEDIENT DE SEPARACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA
El Sr. President manifesta que atès que no es compta amb el quòrum suficnet per tal de poder
debatre i aprovar, si s’escau, el present punt de l’ordre del dia, que seria de majoria absoluta
del nombre legal de membres del Consorci, es deixa sobre la taula el present punt de l’ordre
del dia.
No obstant, cedeix la paraula a la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci, que intervé
per exposar extensament el contingut i fonaments de fet i de dret d’aquest punt, i els motius de
la seva inclusió en l’ordre del dia dels temes a tractar.
7.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI PER A L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE
D’ACTUACIONS PILOT DE GESTIÓ FORESTAL DE L’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS
FORESTALS DEL PARC AMB LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I ELS AJUNTAMENTS
D’ARGENTONA, CABRERA DE MAR I LA ROCA DEL VALLÈS

El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci, que
intervé per exposar extensament aquest punt de l’ordre del dia.
A continuació i per part del Sr. Secretari es dóna lectura a la proposta d’acord. Seguidament,
se sotmet a votació el present punt de l’ordre del dia, essent que per unanimitat dels assistents
s’aprova el següent acord:
“L’Associació de Propietaris Forestals de la Serralada Litoral Central considera de gran interès
establir un pla a llarg termini per a la gestió conjunta d’alguns aspectes relacionats amb
l’activitat forestal, especialment aquells relacionats amb la prevenció d’incendis i la restauració i
millora dels hàbitats forestals afectats per pertorbacions.
Els ajuntaments d’Argentona, Cabrera de Mar i la Roca del Vallès, que formen part de la dita
Associació juntament amb la resta d’ajuntaments consorciats, han posat de manifest el seu
interès en el sentit que no poden ser aliens a la situació de la superfície forestal dels seus
termes municipals, i tenen el propòsit de donar suport, en la mesura que els hi permetin els
seus recursos tècnics i econòmics, a les iniciatives de l’Associació.
El Consorci del Parc de la Serralada Litoral, que gestiona l’EIN de la Conreria-Sant MateuCéllecs, té com un dels eixos principals el foment de la millora i gestió dels boscos, així com la
vigilància i la prevenció d’incendis.
La Diputació de Barcelona ha elaborat a petició dels ajuntaments implicats, un Projecte
d’actuacions pilot per a definir els tractaments necessaris a realitzar a les pinedes de pi
pinyoner de la zona del Maresme, amb l’objectiu de concretar els treballs a realitzar, establir la
metodologia de treball, calcular els rendiments i costos dels mateixos, i servir d’accions
demostratives de les actuacions necessàries a realitzar en zones similars.
En el marc d’allò que estableix l’article 55 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, i l’article 144 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que disposen com a principi
d’actuació de les administracions públiques la cooperació, la col·laboració i l’assistència
recíproques per al millor compliment de les seves funcions, la Diputació de Barcelona va
aprovar mitjançant resolució 12636/2014, de 23 de desembre, el Conveni específic de
cooperació i col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona, els ajuntaments
d’Argentona, Cabrera de Mar i La Roca del Vallès, el Consorci del Parc de la Serralada Litoral i
l’Associació de Propietaris Forestals de la Serralada Litoral Central, per a l’execució del
projecte de realització d’actuacions pilot per a la prevenció d’incendis en boscos de pi pinyer de
la Serralada Litoral.
És per això que es proposa al Consell plenari l’adopció dels següents ACORDS
PRIMER.- APROVAR el Conveni específic de cooperació i col·laboració a formalitzar entre la
Diputació de Barcelona, els ajuntaments d’Argentona, Cabrera de Mar i La Roca del Vallès, el
Consorci del Parc de la Serralada Litoral i l’Associació de Propietaris Forestals de la Serralada
Litoral Central, per a l’execució del projecte de realització d’actuacions pilot per a la prevenció
d’incendis en boscos de pi pinyer de la Serralada Litoral, que s’annexa a l’expedient formant-ne
part a tots els efectes.
SEGON.- FACTULTAR al President per a la seva signatura.
TERCER.- NOMENAR la Sra. Iguázel Pac Rodriguez, Directora-gerent del Consorci com a
representant del Consorci del Parc de la Serralada Litoral a la Comissió de seguiment prevista
al pacte Desè del Conveni.
QUART.- NOTIFICAR el present acord a tots els interessats.”

8.- ACCEPTAR L’ATORGAMENT DE LA SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE DE LA GERÈNCIA DE
SERVEIS D’ESPAIS NATURALS PER A LA CREACIÓ D’UNA INFRAESTRUCTURA COMÚ
PER APLICACIONS MÒBILS (APP).
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci, que
intervé per exposar extensament aquest punt de l’ordre del dia.
A continuació i per part del Sr. Secretari es dóna lectura a la proposta d’acord. Seguidament,
se sotmet a votació el present punt de l’ordre del dia, essent que per unanimitat dels assistents
s’aprova el següent acord:
“La Diputació de Barcelona, mitjançant la Gerència de Serveis d’Espais Naturals, de l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat, té encomanda la gestió mitjançant la seva participació en el Consorci
del Parc de la Serralada Litoral i en la resta de parcs i consorcis que integren la Xarxa de Parcs
Naturals.
Entre les accions a desenvolupar per la Xarxa de Parcs Naturals es troba la d’incrementar la
projecció social arreu del territori, mitjançant, entre altres, el foment de l’ús de les xarxes socials
de comunicació. En aquest sentit va encarregar la contractació de serveis per a la creació
d’una “infraestructura comú per aplicacions mòbils (App) en plataforma IOS (Apple) i en
plataforma ANDROID (Google) per a la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona”
mitjançant les quals es facilitaran els serveis d’informació i comunicació als usuaris dels parcs.
El Consorci del Parc de la Serralada Litoral va presentar sol·licitud per acollir-se a aquesta
iniciativa i mitjançant el decret 12688/14, de 22 de desembre, el president delegat de l’Àrea de
Territori i sostenibilitat de la Diputació de Barcelona va aprovar l’atorgament al Consorci d’ajuts
en espècie consistents en la creació d’una infraestructura comú per aplicacions mòbils (App) en
plataforma IOS (Apple) i en plataforma ANDROID (Google) valorat en 10.890,00 euros.
És per això que es proposa al Consell plenari l’adopció dels següents ACORDS
PRIMER.- ACCEPTAR l’atorgament d’ajuts en espècie consistents en la creació d’una
infraestructura comú per aplicacions mòbils (App) en plataforma IOS (Apple) i en plataforma
ANDROID (Google) en els termes previstos al decret 12688/14, de 22 de desembre que
s’annexa a l’expedient formant-ne part a tots els efectes.
SEGON.- NOTIFICAR el present acord a la Diputació de Barcelona.”
9.- RATIFICAR, SI S’ESCAU, LA SIGNATURA DEL CONVENI ESPECÍFIC DE
COOPERACIÓ I COL·LABORACIÓ FORMALITZAT ENTRE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA, L’ADF DE BURRIAC I EL CONSORCI PER A L’ACTIVACIÓ DEL
PROGRAMA D’ACTUACIONS ESPECIALS ALS PARCS NATURALS DEL PLA
D’INFORMACIÓ I VIGILÀNCIA CONTRA ELS INCENDIS FORESTALS 2014.
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci, que
intervé per exposar extensament aquest punt de l’ordre del dia.
A continuació i per part del Sr. Secretari es dóna lectura a la proposta d’acord. Seguidament,
se sotmet a votació el present punt de l’ordre del dia, essent que per unanimitat dels assistents
s’aprova el següent acord:
“El 30 de maig de 2014 la Diputació de Barcelona va presentar una proposta de conveni per a
l’activació del Programa d’actuacions espacials als parcs naturals del Pla d’Informació i
Vigilància contra els incendis forestals 2014, el qual havia de formalitzar-se conjuntament amb
l’ADF de Burriac.

Un cop endegada la campanya de prevenció d’incendis 2014 va presentar-se aquest document
a la signatura del President del Consorci amb caràcter d’urgència, havent-se procedit a la seva
signatura en virtut de l’article 12.22 dels vigents estatuts, essent que s’escau procedir a la seva
ratificació per l’òrgan competent.
El 25 de novembre d e2014 es va presentar al Registre d’Entrada del Consorci el document
definiu degudament signat per les parts.
Havent-se acomplert el període de vigència del Conveni, però no existint acte administratiu per
part del Consorci que el validés, correspon ratificar la seva signatura.
És per això que es proposa al Consell Plenari l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- RATIFICAR la signatura del Conveni específic de cooperació i col·laboració
formalitzat entre la Diputació de Barcelona, l’ADF Burriac i el Consorci del Parc de la Serralada
Litoral per a l’activació del Programa d’actuacions espacials als parcs naturals del Pla
d’Informació i Vigilància contra els incendis forestals 2014, que s’annexa a l’expedient formantne part a tots els efectes.
SEGON.- ASSUMIR-NE el contingut.”
10.- DONAR COMPTE, ALS EFECTES DE PRENDRE CONEIXEMENT, DE LES GESTIONS
SOBRE ELS PROJECTES COMUNS CONSORCI-CONSELL COMARCAL DEL MARESME.
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci, que
intervé per exposar extensament aquest punt de l’ordre del dia, donant-ne compte al Plenari de
les gestions portades a terme sobre els projectes comuns Consorci del Parc de la Serralada
Litoral i el Consell Comarcal del Maresme següents:
•
•
•
•

Conveni de col·laboració entre el Consorci del Parc de la Serralada Litoral i el Consell
Comarcal del Maresme per al suport tècnic aprovat CP 17 de novembre de 2010
Conveni de col·laboració entre el Consorci del Parc de la Serralada Litoral i el Consell
Comarcal del Maresme per al suport tècnic aprovat CP 23 de març de 2011
Pagament aportacions pendents CCM 2013 i 2014 efectuat (gener 2015)
Reunió d’acord referent a la prestació de serveis tècnics per al 2015: suport tècnic en la
gestió de la subvenció d’arranjament de camins de Diputació de Barcelona 2015

11.- INFORMACIONS DE GERÈNCIA.
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci que
exposa extensament aquest punt de l’ordre del dia, exposant el següent:
a. Gestió projecte obres Can Magarola.
Projecte d’adequació de la nova seu a Can Magarola: 85.293,54 €
(*Baixa aportació extraordinària Ajuntament Martorelles)
a. Instal·lacions interiors i ram de paleta: 35.839,00 € (IVA exclòs):
• Obra civil interiors: 22,650,48 € EXECUTAT
• Obra civil radiadors: 2.841,08 € pressupostos en tramitació i contractació (gestió:
Ajt Alella) EXECUTAT
• Projectes 1 i 2 justificatius de l’augment de potència elèctrica: 4.961,00 €
pressupostos en tramitació i contractació (gestió: Ajt Alella)contractació i
execució febrer-abril 2015

b. Augment de potència elèctrica: 24.892,74 € (IVA exclòs)): contracte a empresa
subministradora elèctrica
• A contractar a partir de la disposició dels Projectes 1 i 2 justificatius de l’augment
de potència elèctrica: 4.961,00 € pressupostos en tramitació i contractació (gestió:
Ajt Alella) contractació i execució abril 2015
c. Connexió escomesa d’aigua 9,758,80€ (IVA exclòs): contracte a empresa subministradora
d’aigua
• Projecte escomesa aigua: 11.820,17 € pressupostos en tramitació i contractació
(gestió: Ajt Alella) contractació efectuada. Inici obres finals febrer 2015
Obres complementàries nova seu a Can Magarola:
a.Instal·lació de la caldera de biomassa : 21.239,13 € (IVA inclòs):
redacció projecte, execució obra i finançament Diputació
• Compra executada per Diputació i instal·lació a l’espera de la reconstrucció del
magatzemexecució juny 2015
b. Instal·lació xarxa de radiadors i connexió amb caldera: 29.197, 64 € (IVA inclòs): redacció
projecte, execució obra i finançament Diputació
• Instal·lació EXECUTADA
c. Construcció del magatzem de la caldera i cobert combustible: redacció projecte, execució
obra i finançament Diputació.
• Subvenció concedida de Diputació al Consorci: 36.300 €. Projecte redactat
ajuntament Alella. Contractació d’obres Ajuntament i finançament del Consorci
Licitació en execució. Termini execució obres: febrer-maig 2015
b.Informació sobre la redacció del projecte d’equipaments d’ús públic del parc
(aparcaments, miradors i accessos a patrimoni arqueològic).

Projecte/Actuació
Nom actuació
Accessos elements patrimoni
Cova de la Granota
Accessos elements patrimoni
Cova de Can Nadal
Accessos elements patrimoni Cova de les Encantades
Àrees d'aparcament
Central Elèctrica
Àrees d'aparcament
Roca d'en Toni
Àrees d'aparcament
Coll de Clau
Àrees d'aparcament
Font Picant (Cabrera)
Àrees d'aparcament
Mútua metal.lúrgica
Miradors
Baldiri
Miradors
D'en Cases
Miradors
Lledó
Miradors
Céllecs
Miradors
Matacabres
Miradors
Dels Oriols

Accessos elements patrimoni 17.520,05 €
Àrees d'aparcament
14.778,55 €

Pressupost
3.235,63 €
5.949,29 €
8.335,13 €
6.147,35 €
4.506,68 €
2.062,14 €
1.238,50 €
823,88 €
7.353,60 €
4.761,06 €
5.466,85 €
3.900,70 €
4.894,60 €
20.009,38 €

Miradors

46.386,19 €

IVA (21%)

16.523,81 €

TOTAL

95.208,60 €

CONTRACTACIÓ:
• Procés negociat sense publicitat. Distribució projecte per lots
• (3 contractes, un per lot):
Lot 1 - Obres de condicionament d’accessos, creació d’esplanades i moviment de
terres
Lot 2 - Subministrament de senyalització: disseny, producció i instal·lació
Lot 3 - Subministrament i instal·lació de mobiliari
c. Projecte Associació de Propietaris Forestal Serralada Litoral Central
Actuació

Calendari

Formació Comissió de treball

març 2014

Aprovació Estatuts, òrgans de Govern i constitució de l’Associació

maig 2014

Presentació Pla Marc

Juny-set 2015

Execució actuacions forestals pilot (Cabrera de Mar, La Roca del
Vallès, Argentona)

febrer-abril 2015

Aprovació Pla Marc

setembre 2015

Execució actuacions forestals 2015

setembre -desembre 2015

d.Informació sobre la convocatòria de subvencions per instal•lacions tèrmiques amb
biomassa 2015 de Diputació de Barcelona al Parc de la Serralada Litoral.
1. Àmbit: propietaris i masovers dins Pla especial Serralada Litoral.
2. Import de les subvencions: Límit màxim de 8.000,00 EUR. La subvenció no excedirà en cap
cas del 50% del cost total de l'activitat, actuació o obra.
3. Termini presentació: 28 de febrer de 2015 inclòs.
e. Conveni La Caixa 2015-2016. Import: 110.000 €
Línies de treball: Sectors d’ampliació de l’EIN
1. Foment activitat econòmica-espais oberts: recuperació vinyes (Can Girona), cirerers (Sta Ma
Martorelles), creació d’horts socials (Sant Mateu, Vall de Rials)
2. Desbrossada i restauració entorn elements patrimoni arqueològic (Castell St Miquel, Via de
Parpers i poblats ibèrics de Céllecs, Castellruf i Burriac)
3. Actuacions forestals per a la potenciació de centre de gestió de la biomassa
4. Restauració de fonts i basses. Recuperació de les mines.
f. Pla Director restauració castell de Sant Miquel
Declaració BCIN
Actuació

Calendari

Desbrossada i treballs forestals (guardes del parc)

març 2014

Estudi topogràfic (DG. Patrimoni Generalitat)

abril-juny 2014

Recerca suport tècnic i econòmic redacció Pla director (Diputació de
Barcelona)

setembre 2014

Execució projecte restauració bàsica torre St. Miquel (ajuntament
Montornès)

Juny 2015

Redacció projecte millora de l’accés al Castell

abril-juny 2015

Organització camp de treball de recerca arqueològica (estiu 2015)

febrer-juny 2015

g.Conveni d’ús de la torre de guaita de Raiguer amb l’ajuntament de Montornès del
Vallès.
1. Objectiu: utilització de la torre de guaita del Turó del Raiguer per a la vigilància i prevenció
d’incendis per part de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Montornès del Vallès fora
del període en que es du a terme la Campanya de prevenció d’incendis (periodes set-nov i
març-juny).
2. Membres: Ajuntament de Montornès del Vallès i el Consorci del parc de la Serralada Litoral
3. Durada: vigència d’un any, tàcitament prorrogable.
Bloc ús públic:
h. Programa d’activitats d’ús públic dels equipaments del parc:
Mes
Febrer

Itinerari guiat
CATAUS HUMANS ANCESTRALS. Sortida (Vilanova del
Vallès, La Roca del Vallès)
DE FONT EN FONT: complicitat amb les fonts. Xerrada
(Xerrada a Martorelles i vinculada a les Passejades parc
a Sta. Maria de Martorelles i Argentona)

Municipis
Vilanova del Vallès

Abril

ELS OCELLS QUE CANVIEN AMB EL MÓN: Canvis i
diversitat de l’ornitofauna de la Serralada Litoral.
Xerrada+1 Sortida

Cabrils

Maig

LES ABELLES I LA FLORA MEL·LÍFERA. Xerrada (+
Sortida Apiari (Argentona) + Sortida florística (Teià)

Argentona i Teià

Juny

LES PAPALLONES ENS PARLEN (El BMS)
Xerrada (Constant S. + Sortida a Riudemeia (J.Corbera)
ETNOBOTÀNICA DEL MARESME I PLANTES
REMEIERES Xerrada + Sortida (Alella)

Argentona

Març

Juny

Juny

Juliol

Sta. Maria de
Martorelles i Argentona

Alella

PLANTES REMEIERES Xerrada + Sortida (La Roca-Sta. La Roca del Vallès
Agnès de Malanyanes)

LLAVORS ORIENTALS (Horticultura, diversitat, salut i
paisatge) Xerrada+Visita Horts (Montornès/Vilanova)
Setembre EVOLUCIÓ DEL PAISATGE A LA SERRALADA.

Montornès/Vilanova del
Vallès
Diversos municipis

Xerrada + Sortida
Octubre

NIT D’ESTELS: Cel d’estiu (21-23h) (Roca d’en ToniVilassar de Dalt)

Toni-Vilassar de Dalt

Octubre

BOLETS A COR QUE VOLS. Xerrada + Sortida. (La
Roca del Vallès)

La Roca del Vallès

i. VII Concurs fotogràfic del Parc de la Serralada Litoral
Objectius

Promoure valors naturals, culturals i històrics del Parc i dels seus municipis

Organització
Col·laboració

Consorci del Parc de la Serralada Litoral
Federació Catalana de fotografia + Entitats federades municipals (Vilassar,
Vallromanes, Premià, Montornès, Cabrera, Argentona)

Període

1 juny 2015: difusió. 15 octubre 2015: finalització termini presentació imatges

Categoria i
Tema

Categoria: digital, imatges capturades mitjançant càmera digital o dispositiu
mòbil
Temàtica: en treball amb entitats
Imatges disponibles a web i Facebook

Premis

•
•
•

1r, 2n 3r PREMIS : medalla Federació +
cistella de productes Parc a Taula
PREMI DEL PÚBLIC: cap de setmana
allotjament Parc a taula
Publicació a web i publicacions Diputació i
Consorci

Jurat i
veredicte

•

Jurat Federació Catalana de fotografia +
tècnic del Consorci

Lliurament
premis

•

1a quinzena novembre 2015. Acte lliurament
+ inauguració exposició . Municipi a definir
(any 2014: Premià de Dalt)

Després de l’exposició de la present informació relativa al concurs fotogràfic per part de la Per
unanimitat dels assistents s’acorda establir que enguany el lliurament de premis del Concurs
fotogràfic del Parc Serralada Litoral es portarà a terme a l’Ajuntament de Vallrromanes.
j. Programa participació entitats ciclistes del parc (maig-desembre 2014):
1. Presentació del mapa a les entitats: sessió participación4 de desembre 2014
2. Revisió del mapa: al llarg dels 3 propers anys i es publicarà un nou mapa a finals de 2017.
3. Objectiu de la revisió:
a. complementar xarxa actual segons propostes  corregir els possibles errors existents
b. incorporar progressivament exercici dret propietat.
c. actualització mapa existent  no generació mapa base nou.
4. Metodologia:
revisió a realitzar sempre segons 
a. propostes acotades i justificades de les entitats al llarg del periode 2015-2017
b. autoritzacions propietat del període 2015-2017
c. criteris tècnics i a dos nivells:
•
Nivell 1: propostes de sectors del Parc menys prospectats (zona sud del Parc),
respectant l’afectació a les Zones de regulació especial (clau 5 Pla Especial).

•

Nivell 2: propostes acotades vinculades a errors/millores en el treball realitzat (camins
de desembosc, connectors).

5. Treball de participació amb entitats BTT: bones pràctiques + actuacions conservació i
restauració medi natural. Iniciativa de treball col·lectiu sobre ruta permanent ‘Pedals de la
Serralada Litoral’.
A continuació, el Sr. David Ricart Miró, representant de l’ajuntament de Vallromanes, intervé
per exposar que caldria portar a terme una trobada amb l’entitat “Trinchacadenes” del seu
municipi, per tal d’abordar la problemàtica i la convivència entre la bicicleta i el territori del Parc i
la seva gestió.
Respon el Sr. President per manifestar que potser convindria portar a terme una reunió
conjunta amb totes les entitats ciclistes del territori, per tal de mirar de reconduir i entendre
l’aplicació de la normativa en el territori del Parc.
Finalment, per unanimitat dels assistents s’acorda portar a terme aquesta reunió durant el mes
de març d’enguany.
A continuació intervé el Sr. Sr. Jordi Bellapart Colomer, Conseller Delegat del Consorci, per
manifestar que també se’ls ha d’explicar que qui redacta i aprova la normativa i atorga els
corresponents permisos es la Generalitat de Catalunya i no el Consorci, ja que des d’aquest
s’informa el recorregut en funció del pla especial però la competència és de la Generalitat de
Catalunya.
Essent les 14:12 hores s’absenta de la present sessió de Consell Plenari la Sra. Nuria Pera
Maltes, representant de l’Ajuntament de Cabrera de Mar.
12.- INFORMACIONS DE PRESIDÈNCIA.
El Sr. President intervé per exposar el següent:
a. Informació sobre la tramitació de la modificació dels Estatuts del Consorci.
• Estat modificació estatuts Consorci (modificació 4). Generalitat: reclamació de
ratificació.
ENS
Consorci del PSL
Aj. Alella
Aj.Argentona
Aj. Cabrera de Mar
Aj. Cabrils
Aj. La Roca del Vallès
Aj. Montornès del Vallès
Aj. Premià de Dalt
Aj. Sta. Mª Martorelles
Aj. Teià
Aj. Tiana
Aj. Vallromanes
Aj. Vilanova del Vallès
Aj. Vilassar de Dalt
Consell Comarcal del Maresme
Consell Comarcal del Vallès Oriental
Diputació Barcelona
Generalitat de Catalunya

DATA PLE
Inicial
19/11/14
27/11/14
01/12/14
15/01/15
29/01/15
27/11/14
04/12/14
09/12/14
23/12/14
13/01/15
15/01/15
27/11/14
27/11/14
26/12/14
26/11/14

b.
•
•
•

Gestió de recursos humans del Consorci:
Permís maternitat biòloga
Contractació enginyer del territori
Suport intervenció Consorci: ampliació contracte assessoria consultoria + suport
puntual Oficina Gerència Espais Naturals Diba

c. Reunió president –Àrea de Joventut Ajuntament Barcelona:
Conveni centre d’interpretació del parc a Can Girona.
-Calendari obres centre interpretació: inici 1r semestre 2015
-Projecte caldera de biomassa/gestió forestal finca.
d. Reunió propietaris Òrrius: sol·licitud reunió al parc per a valorar petició d’incorporació al
Consorci
e. Visita President Diputació de Barcelona al Parc de la Serralada Litoral: divendres 10
abril 2015
13.- DESPATX D’OFICI.
En compliment d’allò que disposa l’article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, la Presidència dóna compte de les resolucions adoptades des de la darrera sessió
ordinària del Consell Plenari del Consorci que, de manera extractada, es relacionen a
continuació:
Decrets del President
D012/14, de 18 de novembre
D013/14, de 20 de desembre
D014/14, de 20 de desembre

Addenda de desenvolupament de l’Annex 3 del Conveni
d’ús de Can Magarola com a seu del Consorci
Incoació dels expedient 3PS/14-Mod04 d’incorporació de
romanents de tresoreria
Aprovació de l’Exp 3PS/13-Mod04 RLT d’incorporació de
romanents per fer front a compromisos adquirits

Decrets del Conseller delegat
D019/14, de 30 d’octubre
D020/14, de 30 d’octubre
D021/14, de 30 d’octubre
D022/14, de 27 de novembre
D001/15, de 7 de gener
D002/15, de 7 de gener
D003/15, de 7 de gener
D004/15, de 13 de gener
D005/15, de 6 de febrer

Aprovació contracte amb Sorea per escomesa Can
Magarola
Contracte de serveis a Castellot S.A. per manteniment de
la xarxa viària
Contracte de serveis a Disseny Barraca per manteniment
de la xarxa viària
Contracte de serveis a NGM Projects per l’elaboració de
projectes relacionats amb la instal·lació elèctrica de Can
Magarola
Contracte de serveis a APENEA-URSUS per atenció al
C.I. de can Boquet
Contracte de serveis a APENEA-URSUS per atenció al
P.I. del Centre de Documentació del parc
Contracte de serveis a Persumar, S.L. pels serveis de
neteja de les oficines del Consorci
Reconeixement de trienni per antiguitat certificada a
J.Ponce
Permís de cura de fill i de reducció de jornada a R.Loire

14.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS
No n’hi ha.
15.- INFORMES, PRECS I PREGUNTES
A continuació, el Sr. David Ricart Miró, representant de l’ajuntament de Vallromanes, intervé
per exposar que enguany es portarà a terme a Vallromanes la segona edició de la Ecofira,
posant de manifest que agrairia la participació del Parc de la Serralada Litoral en aquest event.
I no havent res més a tractar, el Sr. President declara acabada la sessió a les 14:25 hores, de
la qual s’estén la present acta que com a Secretari certifico.
Vist i Plau

El President
Rafael Ros Penedo

El Secretari
Santiago Pérez i Olmedo

