Consell Plenari
29 abril 2015

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària 2CP01/15
2. Aprovació de l’acta de la sessió extraordinària 2CP02/15.
3. Presa de possessió de nous representants.
4. Aprovació inicial de la modificació de crèdits número 03/15, mitjançant
baixes per modificació de la quota de participació del CCM 2015
5. Aprovació de l’expedient de separació de l’Ajuntament de Martorelles
6.Aprovació inicial de la modificació de crèdits número 04/15 mitjançant
baixes per anul·lació de la quota de l’ajuntament de Martorelles 2015
7. Aprovació inicial de la modificació de les Bases d’Execució del Pressupost
del Consorci per l’exercici 2015.
8. Aprovació inicial de la modificació del Plec de Clàusules Administratives
Generals de Contractació (PCAGC) del Consorci
9.Donar compte del Decret de la presidència 001/15, de 27 de febrer
d’aprovació de la liquidació del pressupost 2014.
10. Donar compte de la comunicació de Generalitat de Catalunya sobre la seva
permanència al Consorci
11. Aprovació de les bases i convocatòria del VII Concurs fotogràfic
12. Informacions de gerència
13. Gestió del Parc de la Serralada Litoral durant el mandat 2011-2015
14. Informacions de presidència
15. Torn de paraules

4. Aprovació inicial de la modificació de crèdits número 03/15, mitjançant
baixes per modificació de la quota de participació del CCM 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 (90.000 euros)
Estalvi manteniment de camins parc (inversió mitjana anual: 30.000 euros) 
Baixa aportació CCM 2015

5. Aprovació de l’expedient de separació de l’Ajuntament de Martorelles
6.Aprovació inicial de la modificació de crèdits número 04/15 mitjançant
baixes per anul·lació de la quota de l’ajuntament de Martorelles 2015
Martorelles
• Confirmació de la sol.licitud de separació del Consorci per part de l’ajuntament
de Martorelles (novembre 2014)
• Aprovació expedient separació de separació Martorelles
• Baixa de les aportacions pendents de 2013 i 2014. Modificació pressupost 2015
• Baixa procés d’aprovació Estatuts Consorci
• Conveni per despesa de serveis del Consorci en SNU de Martorelles.
• Futur: negociació condicions de la incorporació al Consorci a partir de maig
2015

7. Aprovació inicial de la modificació de les Bases d’Execució del
Pressupost del Consorci per l’exercici 2015.

•Decret d’exempció de factura electrònica per a encàrrecs menors
a 5000 euros
8. Aprovació inicial de la modificació del Plec de Clàusules
Administratives Generals de Contractació (PCAGC) del Consorci
•Aprovació Diputació 2014 nou plec clàusules administratives 
Consorci aprova nou plec amb contingut anàleg.

9.Donar compte del Decret de la presidència 001/15, de 27 de
febrer d’aprovació de la liquidació del pressupost 2014.
•Liquidació efectuada dins termini i amb signe positiu (favorable).
RESULTAT PRESSUPOSTARI
1.Fons líquids de tresoreria a fi de l’exercici

263.000,05 €

2. Drets pendents de cobrament a 31.XII.2014

73.384,82 €

3. Obligacions pendents de pagament a 31.12.2014

-76.831,93 €

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

259.552,94 €
-29.833,33 €
-77.053,66 €

IV. Romanent de Tresoreria per a despeses generals

152.665,95 €

10. Donar compte de la comunicació de Generalitat de Catalunya
sobre la seva permanència al Consorci
Generalitat de Catalunya

• Desestimació expedient separació del Consorci  comunicació
Generalitat permanència al Consorci

• Reclamació de les aportacions pendents de 2013 i 2014 +
aprovació 2 modificacions Estatuts

11. Aprovació de les bases i convocatòria del VII 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`+ Entitats federades municipals
(Vilassar, Vallromanes, Premià, Montornès, Cabrera, Argentona)

Periode

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: el Parc de la Serralada Litoral
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 (Vallromanes) +
inaguració exposició
Consorci del Parc
de la Serralada Litoral
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12. Informacions de gerència
1.Gestió del pressupost 2015: capítol d’inversions i partida
d’estudis i treballs tècnics.
1.DI 2015
Codi INVERSIONS

2.RLT
2014*

3.RT FA
2014

72.142,84 107.297,46 77.053,66
I01

Projecte de restauració de fonts i punts d'aigua V.O.

10.000,00

Restauració d'accessos al patrimoni arqueològic
a)

Cova de la Granota............. 3.915,11

I02

21.199,26
b)

Cova de Can Nadal............ 7.198,64

c)

Cova de les Encantades...10.085,50

12. Informacions de gerència
1.DI 2015
Codi INVERSIONS

2.RLT
2014*

3.RT FA
2014

72.142,84 107.297,46 77.053,66
Obres de millora de la xarxa viària
a)

I03

Restauració del camí de la Serra de Teià...23.772,27

b) Restauració del camí de la Creu de Can Boquet a la
Roca d’en Toni ...37.161,52
c) Restauració del camí de la Creu de Can Boquet a
Can Maimó...36.148,75
d) Restauració de la Font de Can Mamet...6.123,81

Àrees d'aparcament ................................. 17.882,05
a)

Central Elèctrica.................... 7.438,29

b)

Roca d'en Toni...................... 5.453,08

c)

Coll de Clau........................... 2.495,19

d)

Font Picant (Cabrera)............ 1.498,58

I04

6.123,81

12. Informacions de gerència
1.DI 2015
Codi INVERSIONS

2.RLT
2014*

3.RT FA
2014

72.142,84 107.297,46 77.053,66
Miradors .................................................. 56.127,29

I05

I06

a)

Baldiri................................... 8.897,86

b)

D’en Cases.......................... 5.760,88

c)

Lledó.................................... 6.614,89

d)

Céllecs................................. 4.719,85

e)

Matacabres.......................... 5.922,46

f)

Dels Oriols......................... 20.009,38 (?)

Senyalització d'elements d'interès i restaurants

12. Informacions de gerència
1.DI 2015
Codi INVERSIONS

2.RLT
2014*

3.RT FA
2014

72.142,84 107.297,46 77.053,66
Senyalització d'itineraris (Pla Director d'Itineraris)
I07

a)

It. Sta. Mª Martorelles....18.557,61

b) It. Can Gurguí................ 3.978,89
I08

Reposició de senyalització

I09

Obres Can Magarola

4.147,01 14.410,60
3.978,89
1.000,00
62.643,06

Condicionament Can Magarola
Mobiliari Can Magarola

1.000,00

I10

Actuacions de millora de l'agroramaderia

5.000,00

I11

Maquinària, instal tècniques i utillatge

800,00

Crèdits provinents de noves aportacions (CI)

I12

Caldera de biomassa

36.600,00

Inversions no pressupostades inici 2015
I13

Tanca torre Raiguer
TOTALS

4.000,00
54.502,70

39.346,27 77.053,66

12. Informacions de gerència
1. Gestió del pressupost 2015: partida d’estudis i treballs tècnics.
ESTUDIS I TREBALLS TECNICS
Programa de seguiment de senglar
Programa recerca i seguiment de rapinyaires
Descripció i diagnosi dels hàbitats CORINE
Organització i coordinacio guia del "Parc a
Taula"
Seguiment avifauna
Repoblació i seguiment tritó verd
Seguiment ropalòcers
Seguiment quiròpters
Descripció, diagnosi i propostes d'actuació de
les espècies de flora invasores del parc
Pla de gestió ramadera

Pressupost 2015
1.500
5.760
4.241
1.000
0 Conveni ICO
Diba
1.561
999,7
1.137

4482
5000

12. Informacions de gerència
2. Tramitació de la modificació dels Estatuts del Consorci.
• Estat modificació estatuts Consorci. Nova LRSAL. Martorelles: no
ratificació. Generalitat: reclamació de ratificació.
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

12. Informacions de gerència
3.Organització de la Campanya prevenció d’incendis 2015

•Dispositiu:
•Guaites: 8 guaites, 4 torres de guaita
•Vallès: Turó de Céllecs (Vilanova del Vallès) i Turó del Raiguer
(Montornès del Vallès): instal.lació nova torre de guaita.
•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
+Pla d’Actuacions Especials (conveni federació ADF Maresme): nivell risc
elevat Pla Alfa
•Horari: 11.30-19.30h.
•Periode: 12 juny - 1 setembre 2015. Servei permanent d’activació protocol
risc alfa.
•Control central: Parc Bombers Mataró

12. Informacions de gerència
4. Gestió del projecte d’adequació de la nova seu a Can Magarola.
Actuació

Subv.

Obra civil Interior 1a planta

no

Obra civil radiadors 1a planta no

Escomesa aigua

no

Escomesa elèctrica

no

>> projecte d'obres executiu
de la instal·lació elèctrica (P1) no
>> Projecte elèctric de la
instal·lació elèctrica (P2)
>> Treballs adequació
instal·lació elèctrica
preexistent

no

no

Cost
Resp Termini
total
.
execució
22.650,4
8 € PSL realitzat
2.841,08
€ PSL realitzat
Enginyer ajt:
11.820,1
contractat i en
7 € PSL execucio
24.892,7
a l'espera P1 i
4 € PSL P2
Enginyer ajt:
2.250,00
contractat i en
€ PSL execucio
Enginyer ajt:
1.850,00
contractat i en
€ PSL execucio
15.000,0
0 € AJ

a l'espera P1 i
P2

Contractista
G&G

SOREA
ENDESA
NGM
Projects
NGM
Projects

12. Informacions de gerència
4. Gestió del projecte d’adequació de la nova seu a Can Magarola.
Actuació

Subv.

Projecte legalització activitat

no

Res
Cost total p. Termini execució
2.115,80 € PSL

Contractist
a

2016

Arquitecte ajt:
PSL/DIB 30.426,56 AJ/ contractat i en
Construcció sala caldera biomassa A
€ PSL execució
"Escala de
travesses"+"substitució forjat
aprox
(actualment no
sostre planta baixa"
no
25.000€
AJ està previst)

G&G

"Reparació mur contensió + accés DIBA:
al celler"+ "pavimentació celler" + 45.797, 54.845€/
Pendent executar
"reforç contrafort"
5€
60.446,12€ AJ (arquitecte ajt)
G&G
Diputac 28.792,37
Instal.lació radiadors
PSL
ió
€
realitzat

Instal.lació caldera de biomassa

Diputac
ió

Pendent executar
21.239,13
PSL (en funció de
€
projecte sala
magatzem caldera )

12. Informacions de gerència
5. Projecte Associació de Propietaris Forestals Parc Serralada Litoral:
Actuació

Calendari

Formació Comissió de treball

març 2014

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

maig 2014

Presentació Pla Marc

febrer 2015

Execució actuacions forestals pilot

febrer-maig 2015

Aprovació Pla Marc

juny 2015

Execució actuacions forestals 2015

setembredesembre 2015

12. Informacions de gerència
Informació sobre la modificació 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 de Teià i Vilanova del Vallès.

4. Pressupost: 20.000 €
5. Termini execució: abril 2015-maig 2015

12. Informacions de gerència
6. 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.
4. Resultat subvencions: 1 sol.licitud Litoral (Orrius): desestimada
per fora PE

12. Informacions de gerència
7. Conveni La Caixa 2015-2016. Import: 110.000 €
Línies de treball: Sectors d’ampliació de l’EIN

1. Desbrossada i restauració entorn elements patrimoni arqueològic
Element patrimoni
Castell St. Miquel (Montornès-Vallromanes
Via de Parpers (Argentona)
Poblats ibèrics de Céllecs (Òrrius)
Castellruf (Sta. Ma Martorelles)
Burriac (Cabrera de Mar)

2. Restauració de fonts i basses. Recuperació
de les mines.

12. Informacions de gerència
1. Gestió de la subvenció en espècie de la Gerència de Serveis
d’Espais Naturals per a la creació d’una infrastructura comú per
aplicacions mòbils (App).

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
4. Import: 10.890,00 €

12. Informacions de gerència
2. Programa participació entitats ciclistes del parc (maigdesembre 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 l’any 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.

12. Informacions de gerència
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 periode 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’.

13. Anàlisi línies estratègiques mandat 2011-2015
LÍNIES ESTRATÈGIQUES MANDAT 2012-2015 Parc
Serralada Litoral
SLI.1.01 Finalització i desplegament del Pla de
conservació del Parc
Descripció
 Redacció del la memòria del pla de Conservació del
Parc i desenvolupar actuacions conservació

ESTAT

•

SLI.2.01 Formulació de les estratègies de contribució al
desenvolupament (pla de desenvolupament).
Descripció
•
 Redacció del Pla de desenvolupament (col.laboració
CCM)
SLI.3.01 Creació de l’Associació de Propietaris Forestals
del parc
Descripció
•
 Creació de l’Associació de propietaris forestals del
Parc i subvencions forestals

Document en redacció i
actuacions executades

Pla
desenvolupament
redactat

Associació creada i
actuacions en execució

13. Anàlisi línies estratègiques mandat 2011-2015
SLI.4.01 Aprovació de les Ordenances d’Ús Públic.
ESTAT
Desenvolupament del Pla de participació
Descripció
• Ordenances en funció
 Adaptació ordenances d’ús públic del Pla d’ús
d’estudi
juridic
PúblicDiba/regulació Gencat
 Execució Pla de participació entitats
• Pla participació executat

SLI.5.01 Desenvolupament del pla director d'itineraris i
impuls del Programa d’educació ambiental
Descripció

 Senyalització itineraris del Pla Director d’itineraris
del parc

 Redacció del Programa d’educació ambiental

SLI.6.01 Aprovació inicial del la proposta d’ampliació de
l’EIN , redacció i aprovació del decret ampliació de l’EIN
 Aprovació definitiva de la memòria d’ampliació de 
l’EIN

Pla director itineraris en
execucio
Programa en redacció

Aprovació ampliació EIN
efectuada (2013)

14. Informacions de presidència
1. Gestió de recursos humans del Consorci:
•
•
•
•

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

15. Torn de paraules

Bona
primavera!

