Consell Plenari de 28 d’abril de 2016

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària 2CP01/16 de 28 de gener de 2016
2. Presa de possessió de nous representants.
3. Aprovació de les línies estratègiques de mandat 2015-2019
4. Aprovació del conveni amb el Consell Comarcal del Maresme per al suport en
matèria de secretaria.
5. Aprovació de les bases del VIII Concurs fotogràfic del
Parc
6. Donar compte de l’aprovació del Pla d’Informació i Vigilància contra incendis
forestals per a l’any 2016 i el seu Programa Tècnic.
7 Donar compte del Decret de la presidència 003/16 d’aprovació de la liquidació del
pressupost 2015.
8. Informar sobre la tramesa als ajuntaments de la cartografia ciclable del parc i la
previsió d’ordenances d’ús públic
9. Prendre coneixement del Període Mig de Pagament a tercers
10. Informacions de presidència
11. Informacions de gerència
12. Despatx d’ofici
13. Assumptes sobrevinguts
14. Informes, peticions i preguntes

3. Aprovació, si s’escau, de les línies estratègiques de mandat
2015-2019
1. Finalització i desplegament del Pla de conservació del Parc
2.Recuperació i impuls de l’activitat ramadera per al desenvolupament
de la gestió forestal del parc
3. Ampliació de l’Associació de Propietaris Forestals del parc
4. Impuls de la gestió de la biomassa del parc com a combustible
sostenible i de proximitat
5. Dinamitzar la nova oficina del parc a Can Magarola com a centre
d’informació del parc
6. Impuls del pla de foment socioeconòmic del parc
7. Aprovació de les Ordenances d’Ús Públic. Desenvolupament del
marc de treball per a l’activitat BTT organitzada
8. Impuls del programa d’educació ambiental i desenvolupament del
pla director d'itineraris
9. Vetllar per la revisió i aprovació del Pla Especial de protecció del
medi natural La Conreria-Sant Mateu-Céllecs
10. Desenvolupament de la projecció europea Parc: projecte
LIFE/Fundación Biodiversidad i projecte d’intercanvi parc de gestió
ecosistema litoral mediterrani

4. Aprovació, si s’escau, del conveni amb el Consell Comarcal del
Maresme per al suport en matèria de secretaria.
PRIMER.- L’objecte d’aquest conveni és regular la prestació de la secretaria del
Consorci que serà exercida pel funcionari que ocupi la Secretaria del Consell
Comarcal del Maresme, o, en el seu cas, funcionari de l’entitat en qui delegui.

SEGON.- Que a l’objecte de retribuir adequadament les tasques de secretaria
del Consorci del Parc Serralada Litoral, aquest ens ha aprovat per a l’exercici
2016 una retribució per aquest concepte de 8.820.- €
TERCER.- Que el Consell Comarcal del Maresme efectuarà liquidació mensual al
Consorci del Parc Serralada Litoral per a aquest concepte.

QUART.- Que per anualitats futures, el Consorci del Parc Serralada Litoral es
compromet a consignar als seus pressupostos anuals, les quantitats que siguin
escaients per a atendre l’exercici de les funcions de Secretaria
CINQUE.- Atesa la naturalesa d’aquest conveni, aquest tindrà la durada escaient
mentre perdurin la prestació de les tasques i funcions de la Secretaria del
Consorci.

5. Aprovació de les bases i convocatòria del VIII Concurs fotogràfic
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

Periode

1 juny 2016: difusió. 15 octubre 2016 finalització termini presentació
imatges

Categoria i Tema

Categoria: adults i infants fins a 12 anys, imatges capturades
mitjançant càmera digital o dispositiu mòbil
Temàtica: La meva mirada del Parc de la Serralada Litoral
Imatges disponibles a web i Facebook

Premis

•

•

Jurat i veredicte

•
•
•

Lliurament premis

•

ADULTS: 1r, 2n 3r PREMIS : medalla Federació + cistella de
productes Parc a Taula
PREMI DEL PÚBLIC: cap de setmana allotjament Parc a
taula
INFANTS: publicació poster conjunt + jornada naturalista
Publicació a web i publicacions Diputació i Consorci
Jurat Federació Catalana de fotografia + tècnic del Consorci
+ president del Consorci (o delegació)
1a quinzena novembre 2015. Acte lliurament (Can Magarola,
Alella) + inaguració exposició
Consorci del Parc
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6. Donar compte, si s’escau, de l’aprovació del Pla d’Informació i
Vigilància contra incendis forestals per a l’any 2016

•Dispositiu:
•Guaites: 8 guaites, 4 torres de guaita
•Vallès: Turó de Céllecs (Vilanova del Vallès) i Turó del Raiguer
(Montornès del Vallès)
•Maresme: Turó de Cirers (Cabrera de Mar) i Turó de Baldiri (Premià
de Dalt)
•Vigilància mòbil: Col.laboració Diba. Dispositiu PVI: 9 unitats sector
Maresme del parc del Montnegre i el Corredor i parc de la Serralada Litoral

•Horari: 12.30-19.30h.
•Periode: 17 juny - 1 setembre 2016. Servei permanent d’activació protocol
risc alfa.
•Control central: Parc Bombers Mataró

7. Donar compte, si s’escau, del Decret de la presidència 003/16,
de 28 de febrer d’aprovació de la liquidació del pressupost 2015.
•Liquidació efectuada dins termini i amb signe positiu (favorable).
RESULTAT PRESSUPOSTARI
1.Fons líquids de tresoreria a fi de l’exercici

2. Drets pendents de cobrament a 31.XII.2015
3. Obligacions pendents de pagament a 31.12.2015

316.391,24 €

0,00 €
-138.451,33 €

ROMANENTS DE TRESORERIA
I.Romanent de Tresoreria total
II. Saldos de dubtós cobrament (-)
III. Excés de finançament afectat

177.939,91 €
-0,00 €
-28.792,16 €

IV. Romanent de Tresoreria per a despeses generals

149.147,75 €

8. Informar sobre la tramesa als ajuntaments de la cartografia ciclable del parc
i la previsió d’ordenances d’ús públic
-Objectiu pla de participació entitats ciclistes del parc (maig-desembre 2014):

acordar cartografia ciclable del parc
-Objectiu mandat: aprovació cartografia ciclable al Consell Plenari
• Proposta de mapa segons els Criteris per al disseny recorreguts d’activitats de
BTT al l'òrgan gestor del Parc de la Serralada Litoral
• Presentació de primera proposta (juny 2014)

• Incorporació de aportacions de les entitats (juliol – setembre 2014)
• Enviament del mapa resultant a les entitats (octubre 2014)
• Presentació del mapa resultant (desembre 2014)
•

Proposta inicial l'òrgan gestor del Parc: 233.700m

•

Afegit al mapa amb les propostes de les entitats: 61.097m

•

Afegit al mapa en la segona fase (octubre-desembre 2014): 28.609m

•

TOTAL: 323.406m

9. Prendre coneixement del Període Mig de Pagament a tercers

Any:

2016

Trimestre:

Primer

Pagaments realitzats en el trimestre

Període
mitjà de
pagament
(PMP)
(dies

12,13

Dins del període de
pagament
Nombre de
pagaments
10

Fora del període de
pagament

Nombre de
Import total pagaments
2.620,80

1

Import
total
29.89

10. Informacions de presidència
1. Reunió Propietaris d’Òrrius: 26 de febrer de 2016
-OBJECTIU: compartir el pla de treball del Consorci amb la
propietat
-PREACORD amb ajuntament: aprovació incorporació d’Òrrius al
Ple de juny 2016
2. Reunió Diputat adjunt d’Espais Naturals:
1. Integració en la campanya de prevenció incendis de OPTMIF: personal de campanya
2. Suport en el desenvolupament de l’equip de treball de colla de manteniment
3. Integració en la línea de subvencions a propietaris de l’Oficina tècnica de Parcs
Naturals de Diputació de Barcelona
4. Dinamització de la nova oficina del parc a Can Magarola com a centre d’informació
del parc
5. Aportació de Diputació de Barcelona 2017
6. Desenvolupament de la projecció europea Parc: projecte LIFE/Fundación
Biodiversidad i projecte d’intercanvi parc de gestió ecosistema litoral mediterrani

10. Informacions de presidència
Estat de la revisió del Pla Especial

•

OBJECTIU: Avaluació del tràmit de modificació del Pla Especial de
Protecció del Medi Natural i del Paisatge de l’EIN La Conreria-Sant Mateu-Céllecs
adaptació a actual superfície protegida (resultant de l’ampliació del l’EIN al
2013).
•ACORD:
•Realització de la memòria tècnica de revisió del Pla Especial de Protecció
per part de Diputació de Barcelona i Consorci del parc. Annex al conveni
Diba-Gencat 2016
•Procés a executar en coordinació amb ajuntaments i entitats del territori
•Aprovació de la memòria per Generalitat de Catalunya

10. Informacions de presidència
Tramitació de la modificació versió 4 i 5 dels Estatuts del Consorci.
• Estat modificació estatuts Consorci. Nova LRSAL. Generalitat:
reclamació de ratificació.
ENS
Ajt. Tiana
Consell Comarcal del
Maresme
Aj. La Roca del Vallès

Aj. Vilanova del Vallès
Aj. Vallromanes
Aj. Premià de Dalt
Consell Comarcal del
Vallès Oriental
Diputació de
Barcelona
Generalitat de
Catalunya

DATA PLE ap.
Inicial
14/01/14
RE 031
17/12/13
RE 043
08/04/14
RE 167
03/04/14
RE 154
03/04/14
RE 210
10/02/14
RE 326
09/01/14
RE 033
14/05/2015

ENS

DATA PLE
aprovació
Inicial

Consorci del PSL

20/11/13

Aj. Alella

09/01/14
RE 043
13/01/14
RE 039
09/01/14
RE 058
30/01/14
RE 071
19/12/13
RE 038
09/01/14
RE 033
17/12/13
RE 005
17/12/13
RE 026

Aj. Argentona

Aj. Cabrera de Mar
Aj. Cabrils
Aj. Vilassar de Dalt
Aj. Montornès del
Vallès
Aj. Sta. Mª Martorelles
Aj. Teià

11. Informacions de gerència
Pla de treball 2016 de l’Associació de propietaris forestals del Parc
Actuació

Calendari

Aprovació Conveni + Pla marc (Diba)

Maig 2016

Aprovació Conveni + Pla marc
(Ajuntaments, Parc, APF)

Maig-juny 2016

Comissió de treball

Maig 2016

Assemblea APF

Juny 2016

Reunions propietaris (nous socis)

juny –setembre
2016

Actuacions forestals 2016

setembredesembre 2016

11. Informacions de gerència
Actuacions de gestió forestal de l’Associació de propietaris
forestals del parc 2016:

- Finca Turó de Cirers (Cabrils). Gestió forestal per a la millora de
l’estructura forestal.
- Finca Can Cabot (Argentona). Realització de l’inventari i
determinació de zones d’actuació.
- Finca Ca l’Andreu de Dalt (Tiana). Finca amb un sector regenerat de
pi pinyoner que es va plantar amb el projecte La Caixa. Objectiu:
reducció de la densitat de pi pinyoner.

4. Pressupost Diputació: 70.000 €
5. Termini execució: desembre 2016

11. Informacions de gerència
Projectes 2015-2016 en el marc del Conveni Caixa-Diputació de Barcelona.
Import: 110.000 €
1. Desbrossada i restauració entorn elements patrimoni arqueològic:
Previsió inici: gener 2017
Element patrimoni
Castell St. Miquel (Montornès-Vallromanes)
Poblats ibèrics de Céllecs (Òrrius)
Castellruf (Sta. Ma Martorelles)

Burriac (Cabrera de Mar)

2. Millora de fonts i itineraris fonts Sta Ma Martorelles:
en fase de contractació. Previsió inici: setembre 2016.

11. Informacions de gerència
Bloc conservació i bloc foment:
Programa d’instal•lació de calderes
de biomassa en equipaments municipals
1. CABRERA DE MAR: projecte redactat i licitació en marxa
- Projecte: xarxa de calor piscina climatitzada  estudi de viabilitat favorable
(amortització 6-8 anys). Consum actual: gas natural
2. CABRILS projecte redactat i licitació en marxa
- Projecte: xarxa de calor 2 escoles primàries  estudi de viabilitat favorable
(amortització 8 anys). Consum actual: gas natural
3. VILANOVA DEL VALLÈS projecte redactat
-Projecte: xarxa de calor 2 escoles primàries. Consum actual: gas natural  estudi
de viabilitat favorable (amortització 8-10 anys).
Consorci del Parc
de la Serralada Litoral
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11. Informacions de gerència

4. LA ROCA DEL VALLÈS projecte redactat
-projecte: xarxa de calor pavelló + piscina climatitzada. Consum actual: gas natural
 estudi de viabilitat preliminar favorable
5. ALELLA projecte redactat
- 1r projecte: xarxa de calor incorporant Institut
-2n projecte: xarxa de calor pavelló + piscina climatitzada

6. TEIÀ projecte redactat
-projecte: xarxa de calor pavelló + escola
7. VALLROMANES
-Projecte: xarxa de calor escoles + ajuntament. Consum actual: gasoil  estudi de
viabilitat desfavorable (consums reduïts comparats amb la inversió de la xarxa de
calor)
Consorci del Parc
de la Serralada Litoral
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11. Informacions de gerència
Creació d’una infrastructura comú per aplicacions mòbils (App).
subvenció en espècie de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals
de Diputació
1. Objectiu: creació d’una infrastructura comú per aplicacions mòbils (App) en
plataforma IOS (Apple) i ANDROID (Google) per a la XPN
2. Format: ajuts en espècie, contractació dels serveis per a la creació de la
infrastructura.
3. Execució: any 2015-2016

4. Import: 10.890,00 €

11. Informacions de gerència
Cap 6. INVERSIONS: execució itinerari del Patrimoni Arqueològic
Núm.

Municipi

Indret

1 Alella

Ruta paisatgística de la Vall de Rials

2 Argentona

Via de Parpers

3 Cabrils

Cova de les Encantades

4 La Roca del Vallès

Dolmen de Cèllecs

5 Martorelles

Conjunt arquitectònic de Carrencà

6 Montornès del Vallès

Jaciment Mons observans

7 Premià de Dalt

Oppidum ibèric de la Cadira del Bisbe

8 Sta. Mª Martorelles

Dolmen de Castellruf

9 Teià

Parc Arqueològic Cella Vinària

10 Vallromanes

Dolmen de Can Gurri

11 Vilanova del Vallès

Cova de Can Nadal

12 Vilassar de Dalt

Cova de la Granota

13 Cabrera de Mar

Castell de Burriac

11. Informacions de gerència
Cap 6. INVERSIONS: execució de projectes de l’itinerari del Patrimoni
Arqueològic

• OBRES ARRANJAMENT ACCESSOS: contractació amb empresa

Naturalea Conservació, SL l’arranjament del accessos següents:
• Cova de la Granota
• Cova de Can Nadal
• Cova de les Encantades

• Execució treballs abril  senyalització dels
elements i inaguració itinerari intermunicipal.

• DIVULGACIÓ: 5000 unitats del fulletó divulgatiu d’aquest itinerari
• INAGURACIÓ ITINERARI: maig-juny 2016

11. Informacions de gerència
Cap 6. INVERSIONS: execució de projectes d’arranjament d’àrees
d’aparcament

• Pla d’Ús Públic del parc  necessitat d’arranjar alguns espais
definint-los com a àrees d’aparcament.

• Contractació empresa Naturalea Conservació, SL l’ordenació de les
àrees següents:
• Coll de clau
• Mútua metal·lúrgica
• Font picant (superior)

• Els treballs s’estan executant al llarg del mes d’abril.

11. Informacions de gerència
INVERSIONS: Obres de millora de la xarxa viària

• finançament de Diputació de Barcelona:
a)

Restauració del camí de la Serra: 23.772,27euros

b) Restauració del camí de la Creu de Can Boquet a Can Maimó:
36.148,75 euros

11. Informacions de gerència
Gestió d’estudis i treballs tècnics 2016
ESTUDIS I TREBALLS TECNICS Conservació
Programa de seguiment de senglar
Bioindicadors de la gestió i l'ús social a DTE: rapinyaires
Repoblació i seguiment tritó verd
Seguiment ropalòcers
Seguiment quiròpters
Pla conservació: fitxes específiques flora (10 esp)
Filmació de nius de rapinyaires forestals
Estudi ramaderia extensiva
Catàleg flora exòtiques vascular

Diputació
Consorci
1.500,00
2.500,00
1.560,90
999,70
1.136,80
4.000,00
726,00
5.000,00
4.482,42
15.769,32

ESTUDIS I TREBALLS TECNICS altres
Organització i coordinacio guia del "Parc a Taula"
Proposta exposició fotogràfica parc

1.000,00
1.500,00
2.500,00

TREBALLS PER SERVEIS
Organització de sortides guiades
Atenció C.I. Can Boquet

7.800,00
7.880,00

Atenció C. Documentació
3.346,82

2.400,00
18.080,00
36.349,32

12. Despatx d’ofici
13. Assumptes sobrevinguts
14. Informes, peticions i preguntes

Bona primavera 2016!

