Altres assistents

Sr. Ramon Espinach Grau, Gerent del Consorci del Pare de la Serralada de Marina
Sra. Cinta Pérez Figueras, Directora del Pare de la Serralada de Marina
Sr. Jordi Padrós Selma, Coordinador d'ambit d'Espais Naturals de la Diputació de
Barcelona.
Sr. Tomás Carrión Bernal, assessor de medi ambient i esports a I'Ajuntament de Sta.
Coloma de Gramenet

ORDRE DEL OlA DE LA SESSIÓ:

1.

Aprovar l'acta de la sessió del dia 31 de maig de 2016.

2.

Dictamen pel qual es propasa aprovar el pressupost i annexes del Consorci pera l'exercici
2017.

3.

Dictamen pel qual es propasa aprovar la modificació de credit 3/2016, per credit
extraordinari.

4.

Donar compte de l'aprovació de la modificació de credit 2/2016.

5.

Restar assabentada I'Assemblea de la manca de ratificació per part de I'Ajuntament de
Sant Fost de Campsentelles per la modificació deis Estatuts del Consorci del Pare de la
Serralada de Marina i requeriment a l'efecte.

6.

Donar compte de les resolucions de la Presidencia.

7.

Informe de gestió.

8.

Torn de paraules.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

A continuació s'exposen els punts de l'ordre del dia.
1.

Aprovació de l'acta de la sessió del dia 31 de maig de 2016.

En haver-se acompanyat amb la convocatoria de la sessió una copia de I'Acta de la
sessió de data 31 de maig de 2015, es dona per llegida, i se sotmet a la consideració
deis presents per tal de ser aprovada.
El President demana si hi ha alguna objecció, i en no manifestar-se'n cap, ni emetre's
vots en contra, I'Acta corresponent a la sessió de I'Assemblea General de data 31 de
maig de 2016 s'aprova per unanimitat.
2. Dictamen pel qual es proposa aprovar el pressupost i annexes del Consorci
pera l'exercici 2017.
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La Interventora delegada, Sra. Gallego, indica que es manté un equilibri respecte a
l'exercici anterior quan a les aportacions previstes al pressupost d'ingressos i fa
menció de les bases d'execució, que han sofert uns mínims ajustas de conformitat
ambles instruccions de la lntervenció General, tot comentant la resta de documentació
annexa al Pressupost.
El gerent, Sr. Espinach, comenta que s'ha creat el Cap. VIl de despeses amb una
consignació de 50.000 € per resultar més adequat que el cap. VI quan la inversió
prevista reverteix en benefici deis ajuntaments i no en el del propi Consorci i explica
també com a resultes del canvi acordat en relació amb la gestió i aprovació de les
bases reguladores i les convocatóries de subvencions, en régim de concurrencia
competitiva, pera entitats culturals i sense afany de lucre, que passara a ser gestionat
per la Diputació de Barcelona, es preveu una reducció de 8.000 € en el Cap. IV de
despeses.
L'Assemblea General aprova per unanimitat el present dictamen, el text íntegre del
qual es del tenor literal següent:

1Codi

1

Núm. expedient

2015/17

Promotor

P39000000 Consorci del Pare de la Serralada de Marina

Tipus expedient

900 - Altres

Objecte

Aprovació inicial del pressupost del Consorci del Pare de la Serralada
de Marina pe! 2017

XBMQ

Destinataris
Núm. op. Comptable

l lmport total

1C/F/DNI 1
1686.032,68 €

Altres serveis

50404 Oficina Administrativa i de Suport Jurídic

Ref. interna

CDR-37321

1Acte de referencia 1

Ates que el gerent del Consorci del Pare de la Serralada de Marina ha e/aborat la proposta de
pressupost pe! 2017, juntament amb e/s següents annexos: la memoria explicativa deis
objectius, inversions, activitats i plantilla, !'informe económico-financer, i les bases d'execució
del pressupost.
Ates que el pressupost presenta, en el seu estat de despeses, uns credits inicia/s tota/s de SISCENTS VUITANTA-SIS MIL TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS
(686.032,68 €) en el seu estat d'ingressos, unes previsions inicials totals SIS-CENTS
VUITANTA-SIS MIL TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS (686.032,68 €) i,
resultant un pressupost equilibrat.
Vist /'informe favorable de la interventora delegada del Consorci.

3

A+ AMB :: deÁreaBarcelona
Metropolitana

El Consorei del Pare de la Serralada de Marina esta formal
també pels ajuntaments de Badalona, Monteada i Reixae, Sant
Fost de Campsentelles, Santa Coloma de Gramenet i Tiana.

Vist l'article 112 de la Llei 711985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del regim local, i els
articles 164 a 168 del Reía/ Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de marr;, pe/ qua/ s'aprova el Text
refós de la L/ei reguladora de les hisendes /oca/s.
En conseqüencia, el sotasignat gerent propasa que el president del Consorci elevi a
I'Assemb/ea General l'adopció deis següents:
A COROS
Primer.- Aprovar inicia/ment el pressupost del Consorci del Pare de la Serra/ada de Marina, per
a l'exercici 2017, per un import total de SIS-CENTS VUITANTA-SIS MIL TRENTA-DOS
EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS (686.032,68 €), tant pe/ que fa al seu estat
d'ingressos com el de despeses, juntament amb tots els annexos i resta de documentació que
a continuació es detalla:
-

Pressupost de despeses i ingressos desg/ossat per partides
Memoria d'objectius, inversions, activitats i plantilla de personal
Informe económico-financer
Bases d'execució del pressupost

Segon.- Exposar al públic aquest Pressupost en el tauler d'anuncis del Consorci, previa
inserció de l'anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, pe/ termini de
quinze dies hilbils, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar rec/amacions
davant I'Assemblea General del Consorci.
El Pressupost es considerara definitivament aprovat si dins del termini no s'haguessin presentat
reclamacions. En cas contrari, /'Assemblea General disposara d'un mes pera reso/dre-/es."

3.

Dictamen pel qual es proposa aprovar la modificació de credit 3/2016, per credit
extraordinari.

L'Assemblea General aprova per unanimitat el present dictamen, el text íntegre del
qual es del tenor literal següent:
"

Núm. expedient

14/2016

Promotor

P40000000 CONSORCI DEL PARC DE LA SERRALADA DE MARINA

Tipus expedient

900 Altres

Objecte

Credit extraordinari 3/2016 del pressupost del Consorci del Pare de la
Serralada de Marina corresponent al exercici 2016 finanr;at per una baixa
de credit del capítol VI.

1

CodiXBMQ

Destinatari

1

1

NIF/DNI

Núm. op. Comptable

03/2015

Altres serveis

504040000 Oficina Administrativa i de Suport Jurídic.
2BOOOOOOO lntervenció General
Acte de referencia
GE/37321
WNIS

Ref. interna

l lmport total

¡

4

1

1 50.000,00 €
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El Consorci de la Serralada de Marina, és un organisme públic formal per la Diputació de
Barcelona, rArea Metropolitana de Barcelona, i e/s Ajuntaments deis municipis de Badalona,
Monteada i Reixac, Santa Coloma de Gramanet, Tiana i Sant Fost de Campsentel/es i forma part
del sector públic de la Diputació de Barcelona.
Vist el que estab/eixen els articles del 40 al 45 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril en
materia de pressupostos, pe/ que fa a les modificacions i generacions de credit.
Vist el que preveu la Base 13 de les Bases d'Execució del pressupost del Consorci del Pare de la
Serra/ada de Marina per a /'exercici 2016, que les modificacions de credits pressupostaris es
regeixen pe/ disposat en e/s arts. 177 a 182, ambdós inclosos, del text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, i els arts. 34 a 51 del RO 500/1990.
Ates que d'acord amb el conveni aprovat per Decret amb numero de registre 1016/10 signat amb
I'Ajuntament de Badalona cal transferir 50.000,00 € per fer unes obres per la rehabilitació de
l'antiga cape/la de la Masia de Can Miravitges, equipament municipal que és seu de /'Escota de
Natura Angeleta Ferrer situada dins /'ambit territorial del Pare de la Serra/ada de Marina.
Vist que per poder fer front a aquest pagament es necessari la creació de /'aplicació
pressupostaria 1720176200 per tal d'imputar 50.000,00€ propvinents de l'aplicació pressupostaria
17260/65000 amb la finalitat de transferir-los a /'Ajuntament de Badalona.
Per tot aixó, el Gerent que subscriu, proposa que el President del Consorci del Pare de la
Serralada de Marina elevi a I'Assemblea General del Consorci, l'adopció deis següents acords
pera la se va aprovació.
ACORDS
Primer.- Crear /'ap/icació pressupostaria 1720176200 del capítol VI/.
Segon.- APROVAR el credit extraordinari núm. 3/2016 finanr;at amb la baixa de saldo de
l'ap/icació pressupostaria 1720/65000, per un import de CINQUANTA MIL EUROS (50.000,00 €) .
Tercer.- Transferir el import de CINQUANTA MIL EUROS (50.000,00 €). De l'aplicació
pressupostaria 1720/65000 a la ap/icació pressupostaria 1720176200.
Quart.- Exposar al públic la modificació pressupostaria 3/2016 durant 15 dies, previ anuncien el
Butlletí Oficial del Província, durant els qua/s e/s interessats podran examinar l'expedient i
presentar reclamacions. En cas de no enregistrar-se cap reclamació, tal com assenya/a /'artic/e
177.2 en re/ació al 169.1, del text refós de la L/ei reguladora de les hisendes locals, la
modificació propasada es considerara definitivament aprovada, i en cas contrari, /'Assemblea
General disposara d'un termini d'un mes pera resoldre -/es."

4.
:.;)

<JJ

u.
ü

Donar compte de l'aprovació de la modificació de credit 2/2016.

Es dóna compte del decret ressenyat al epígraf, el text íntegre del qual es transcriu a
continuació:

ª
o
ü
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Núm. expedient

14/2016

Promotor

P40000000 CONSORCI DEL PARC DE LA SERRALADA DE MARINA

Tipus expedient

900 Altres

Objecte

Modífícacíó de credít 2/2016 del pressupost del Consorcí del Pare de la
Serra/ada de Marina corresponent al exercící 2016.

1

CodiXBMQ

Destinatari

1

1

NIF/DNI

Núm. op. Comptab/e

02/2015

Altres serveis

504040000 Oficina Administrativa í de Suport Jurídíc.
2BOOOOOOO lntervencíó General
1 Acte de referencia 1
GE/37321
WNIS

Ref. interna

ltmport total

1

1 21.200,00€

Víst que l'artícle 179 del Text refós de la /leí reguladora de les Hísendes /oca/s (TRHL) aprovat
per Reía/ Decret Legíslatíu 212004, de 5 de man;, estableíx la possíbílítat de efectuar
transferencíes de credít entre díferents ap/ícacíons pressupostaríes del pressupost, de la
manera í amb la aprovacíó deis órgans que s'estableíxí en les bases d 'execucíó del pressupost.
Víst el que estableíxen els artícles del 40 al 45 del Reía/ Decret 500/1990, de 20 d 'abríl en
materia de pressupostos, pe/ que fa a les modífícacíons per transferencia de credít
Víst el que preveu la Base 12 de les Bases d'Execucíó del pressupost del Consorcí del Pare de
la Serralada de Marina per a l'exercící 2016, que les modífícacíons de credíts pressupostarís es
regeíxen pe/ dísposat en e/s arts. 177 a 182, ambdós ínclosos, del text refós de la Lleí
Reguladora de les Hísendes Locals, í els arts. 34 a 51 del RO 500/1990.
Ates que a l'ap/ícacíó pressupostaríes 1720146200 hí ha una despesa pluríanual corresponent a
un convení amb I'Ajuntament de Monteada í Reíxac d'ímport 3.500,00 € í que no s'ha pogut
incorporar al pressupost 2016 per manca de saldo ja que el saldo actual es de 2. 300,00 €.
Víst que en el capítol /, destínat a fer front a les despeses de personal, el saldo es ínsufícíent
per fer front a les mensualítats que manquen per fínalítzar l'any degut a que hí ha hagut
despeses ímprevístes.
Víst que les modífícacíons a rea/ítzar consísteíxen en transferencíes de credít per un ímport de
21 .200,00 € per resultar ínsufícíents e/s credíts consígnats a dístíntes aplícacíons
pressupostaríes í, per la inexistencia de credít a díferents aplícacíons pressupostaríes del
pressupost destínades a la fínalítat de les despeses a realítzar.
Ates que hí ha credít sufícíent als capítols 11 í VI per fer front a les modífícacíons de credít mes
amunt cítades.
En vírtut d'aíxó es propasa l'adopcíó de la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- Aprovar la modífícacíó de credít 2/2016 del pressupost del Consorcí del Pare de la
Serra/ada de Marina de l'exercící 2016, que recu/1 unes transferencíes de credít per un ímport
total de VINT 1 UN MIL DOS-CENTS EUROS (21 .200,00 €).
Segon.- Augmentar la consígnacíó pressupostaría 1720/13000 del cap 1 per un ímport de
(20.000,00 €) í /'ap/ícacíó 1720/46200 per un ímport de 1.200,00 del pressupost de despeses
del Consorcí del Pare de la Serra/ada de Marina peral exercící 2016 í reduír les aplícacíons
pressupostaría 1720/21200 per valor de 5.000,00 €, l'aplícacíó pressupostaría 1720/22709 per
un ímport de 5.000,00€, /'ap/ícacíó pressupostaría 1720/22199 per un ímport de 200,00€,
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l'ap/icació pressupostaría 1720/22103 per un import de 8.000,00 € i J'aplícació pressupostaria
1720165000 per un import de 3. 000, 00€. "

II'Assemblea General resta assabentada.

5.

Restar assabentada I'Assemblea de la manca de ratificació per part de
1' Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles per la modificació deis Estatuts
del Consorci del Pare de la Serralada de Marina i requeriment a l'efecte.

El Secretari delegat, Sr. Gonzalo, explica com la manca de ratificació de la modificació
estatutaria per part de I'Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles esta demorant la
seva plena efectivitat tot generant un greuge per al Consorci que més enlla de
l'incompliment d'una prescripció legal, suposa la impossibilitat de percebre qualsevol
subvenció i transferencia amb carrec als pressupostos de la Generalitat de Catalunya,
si s'escau.
L'Assemblea General aprova per unanimitat el present dictamen, el text integre del
qual es del tenor literal següent:
"Restar assabentada l'Assemblea General de la manca de ratificació per part de
I'Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles de la modificació deis Estatuts del Consorci
del Pare de la Serralada de Marina i requeriment a /'efecte.
En compliment del disposat a les Lleis 27/2013, de 27 de desembre, de racionalítzació i
sostenibílítat de l'administració local (LRSAL) i 1512014, de 16 de setembre, de racionalització
del sector públíc i a/tres mesures de reforma administrativa, i de conformitat amb /'adoptat pe/
plenari de la Diputació de Barcelona en sessions de data 30.10.2014 i 20.11 .2014, acords núm.
135/14 i 152/14, I'Assemb/ea General del Consorci del Pare de la Serralada Marina va aprovar
inicialment la modificació deis seus Estatuts en data 16 d 'abríl de 2015 (BOPB de 22.4.2015 i
DOGC de 27.4.2015).
El període d 'informació pública va transcórrer sense que es formu/essin a/-/egacíons o
reclamacions al respecte, amb la qua/ cosa /'acord d'aprovació inicial esdevingué definitíu.
Tanmateix, /'entrada en vigor deis nous estatuts requereix de la seva ratificació per part de
tates les entitats consorciades i de la posterior publícació del seu Text al BOPB, d'una
referencia al DOGC i de la seva tramesa a la Direcció General de I'Administració Local del
Departament de Governació i Relacions lnstitucionals de la Generalítat de Catalunya per a la
constimcia de la modificació deis estatuts del Consorci en el Registre d'ens /oca/s de
Catalunya.
Ates que les entitats consorciades, en la seva totalítat, 1/evat de I'Ajuntament de Sant Fost de
Campsentel/es van ratificar, de conformitat amb el que disposa l'art. 322 del Decret 179/1995,
de 13 de juny, pe/ qua/ s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis deis ens /ocals
(ROAS), el projecte de modificació deis Estatuts en les dates següents:
Diputació de Barcelona:
Area Metropolitana de Barcelona:
Ajuntament de Badalona:
Ajuntament de Monteada i Reixac:
Ajuntament de Santa Co/oma de Gramanet:
Ajuntament de Tía na

14.05.2015
19.05.2015
07.05.2015
23.07.2015
26.10.2015
05.05.2015
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Ates que la manca de ratificació per part de I'Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles fa que
hores d'ara no s'hagi pogut publicar el text deis nous Estatuts ni comunicar la seva modificació
a la Generalitat de Catalunya, amb el consegüent impossibilitat d'aplicar-los per la seva no
entrada en vigor fins que es complimenti aquesta obligació legal.
Vist el que, a més, prescriuen els articles 9, 11 i la Disposició addicional tercera del Decret
95/2015, de 9 de juny, pe/ qua/ es regula el Registre del sector públic local de Catalunya, quan
a la impossibilitat del Consorci de ser beneficiari de les subvencions i transferencias a que es
pogués tenir dret amb carrec als pressupostos de la Generalitat de Catalunya mentre no es faci
efectiva la modificació estatutaria i el consegüent perjudici que aixó implica per al Consorci, es
considera escaient donar-ne compte i requerir a I'Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles
perque elevi al seu Plenari la ratificació de l'aprovació definitiva de la modificació deis Estatuts
del Consorci.
En virtut de tot aixó, el sotasignat, en ús de les facultats que ti són própies, propasa a
I'Assemblea General, que en exercici de les funcions que té atribuiaes, adopti els següents
ACORDS
Primer.- Restar assabentada I'Assemblea General de la manca de ratificació per part de
I'Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles del projecte de modificació deis Estatuts del
Consorci del Pare de la Serralada de Marina, modificació que va ser aprovada inicialment per
I'Assemblea General del Consorci en data 16.10.2015, que ha esdevingut definitiva per manca
d'al·legacions o reclamacions al respecte i que ha estat ratificada per la resta d'entitats
consorciades en les dates següents:

Diputació de Barcelona:
Area Metropolitana de Barcelona:
Ajuntament de Badalona:
Ajuntament de Monteada i Reixac:
Ajuntament de Santa Coloma de Gramanet:
Ajuntament de Tiana

14.05.2015
19.05.2015
07.05.2015
23.07.2015
26.10.2015
05.05.2015

Segon.- Requerir a I'Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles per tal que elevi al seu órgan
plenari la ratificació de l'aprovació definitiva de la modificació deis Estatuts del Consorci del
Pare de la Serralada de Marina, ateses les conseqüencies que la manca de ratificació
comporten quan a l'incompliment d'una obligació legal, la impossibilitat d'aplicar els Estatuts
modificats i la de percebre qualsevol subvenció i transferencia amb carrec als pressupostos de
la Generalitat de Catalunya.
Tercer.- Notificar aquests acords a I'Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles als efectes
esmentats. "

6.

Donar compte de les resolucions de la Presidencia.

El Secretari delegat dóna compte de la relació de resolucions de la Presidencia
adoptadas des de la darrera sessió de I'Assemblea General i que corresponen al
funcionament ordinari de l'ens, numeradas amb els números 51 al 117 del llibre de
resolucions de l'any 2016.
Comenta que si els membres de I'Assemblea velen ampliar la informació, els decrets
així com els expedients corresponents es troben a la seva disposició a la Secretaria
del Consorci.
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La Sra. Pérez, Directora del Pare, lliura als assistents un dossier amb !'informe de
gestió que compren les activitats efectuades i la proposta d'actuacions per a l'any
2017.
Tot seguit inicia la seva exposició, projectada en powerpoint, segons els apartats que
es descriuen a continuació :

ACTIVITATS 2016

1

Conservació i tractament físic del territori
- Seguiment de la fauna d'interés i programa de seguiment de les poblacions de
senglar.
- Seguiment de la flora prioritaria i d'interés i habitats i divulgació.
- Gestió deis ecosistemes forestals i de ribera (2014/15) executats al 2015/16:
o

Pla d'actuacions peral manteniment d'habitats forestals i oberts a la vall
de Sant Jeroni.

- Gestió deis ecosistemes forestals (2015/16):
o
o
o
o
o

Pla
Pla
Pla
Pla
Pla

d'actuacions
d'actuacions
d'actuacions
d'actuacions
d'actuacions

pera
per a
pera
pera
pera

la
la
la
la
la

millora d'accés al pare pel torrent de !'Amigó.
millora de boscos joves.
millora de pinedes.
millora de zones cremades .
realització de podes en altura.

- Pla de vigilancia contra incendis forestals 2016:
o

Dispositiu: 3 punts de guaita (Alfa, Bravo, Monteada) i 2 vehicles
d'informació i vigilancia coordinats per I'OTPMIF i 1 punt de guaita
(Charlie) coordinat pel dispositiu del pare de Collserola .
En aquest punt, el Sr. Bernet demana que no es replanteixi cada any la
idone"itat de mantenir en funcionament la torre Charlie.

2

Foment del desenvolupament i de la participació
- Programa anual de subvencions a entitats: per un total aproximat de 7.000 €.
- Manteniment de camins: total aproximat de 21 km .
- Millares en infraestructures i serveis generals:
o

Reconstrucció del muret del camí de Sant Jeroni i construcció d'un
9
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o
o
o
o

3

Ús social i educació ambiental
-

4

mirador.
Desbrossada de canyes al camí de Sant Jeroni.
Reparació d'un safareig agrícola a la vinya deis Níssols.
Adquisició d'un nou vehicle peral servei de manteniment forestal.
Projecte d'arranjament deis accessos i exteriors de !'oficina del Pare.

Senyalització.
Equipaments del Pare.
Viu el Pare 2016.
Activitats d'ús social i educació ambiental.
ltinerancia de l'exposició sobre el Pare.
Nou audiovisual sobre el Pare.
Edició de publicacions.

Activitats generals
- Relació d'informes emesos (De 1'1/1 al 20/10): un total de 65.
- Activitats organitzades al Pare: un total de 42.
- lncidéncies (1/1 al19/1 0): tot destacant la gran quantitat d'abocaments, un total
de 92,5 tones.
- Cursos, jornades i seminaris.
- Evolució interanual d'indicadors (2015/16).
- Assoliment d'objectius per programes (2016).

OBJECTIUS PERA 2017, PER PROGRAMA 1SUBPROGRAMA D'ACTIVITATS

1

Conservació i tractament físic del territori

1.1. Activitats de conservació i restauració
Objectiu 1.1.1 Dura terme els treballs de seguiment planificats i
concloure la redacció del Pla de conservació del
patrimoni natural
Objectiu 1.1.2

Execució d'actuacions de millora d'habitats, i de
conservació de flora i fauna i de restauració del paisatge

Objectiu 1.1.3

Desenvolupar estratégies i mesures destinades al control
de les poblacions de senglar, en col·laboració amb els
ca~adors

Objectiu 1.1.4

Promoure la conservació i difusió del patrimoni cultural

1.2. Activitats de prevenció i gestió del territori
Objectiu 1.2.1

Vetllar per la funcionalitat de les infraestructures de
prevenció d'incendis (xarxa viaria, franges, punts d'aigua i
torres de guaita)
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Objectiu 1.2.2

2

Desplegar el dispositiu de prevenció d'incendis i aplicar
els protocols interns d'actuació en situacions de majar risc

Foment del desenvolupament i de la participació

2.1. Consells, comissions i convenis
Objectiu 2.1.1

Mantenir i millorar els mecanismes de comunicació amb
els ajuntaments i els agents socials i les entitats del
territori
Objectiu 2.1.2 Cooperar amb els ajuntaments del pare i
entitats del territori mitjanc;ant fórmules de gestió conjunta

2.2. Polítiques de foment agrícola, forestal, de serveis i cultural
Objectiu 2.2.1

Impulsar accions estratégiques de foment del
desenvolupament socioeconómic

Objectiu 2.2.2

Adequar el disseny del programa cultural Viu el pare a les
disponibilitats pressupostaries

Objectiu 2.2.3

Promoure l'ús de biomassa forestal de proximitat i
fomentar la gestió sostenible deis boscos

Objectiu 2.2.4

Desenvolupar el programa Pare a Taula

2.3. Infraestructuras i serveis generals
Objectiu 2.3.1

Treballar coordinadament amb els ajuntaments en el
manteniment i millora de la xarxa viaria

Objectiu 2.3.2

Millorar la senyalització del pare
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Objectiu 2.3.3

3

Garantir, en coordinació amb els ajuntaments, una
correcta gestió de la neteja i retirada de deixalles

Ús social i educació ambiental

3.1. Creació i manteniment d'equipaments
Objectiu 3.1.1

Desenvolupar el Pla d'itineraris en col ·laboració amb els
ajuntaments, aplicant criteris de racionalització i
coherencia

Objectiu 3.1.2

Col ·laborar en les iniciatives d'ordenació i millora de l'ús
públic, garantint l'adequació normativa i les millares
ambientals i d'accessibilitat deis equipaments existents

Objectiu 3.1.3

Col·laborar en la millora o renovació d'equipaments i
serveis d'ús públic

3.2. Activitats d'ús social, educació ambiental i publicacions
Objectiu 3.2.1 Dur a terme accions orientades a assolir els objectius de
gestió de l'ús públic del pare
Objectiu 3.2.2 Desenvolupar, en col·laboració amb els ajuntaments, el
programa d'activitats deis equipaments del Pare
Objectiu 3.2.3 Potenciar la difusió del Pare en fórums i activitats
públiques i donar a conéixer activitats i notícies d'interés
Objectiu 3.2.4 Dissenyar i elaborar material divulgatiu sobre el patrimoni
natural i cultural del pare i el seu entorn

4

Activitats generals

4.1. Activitats de planificació, seguiment i avaluació
bjectiu 4.1 .1

Objectiu 4.1.2

Elaborar els programes anuals d'actuacions i fer el
seguiment periódic de l'estat d'execució
Donar compte de la gestió a través deis canals més
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Objectiu 4.1.3 Analitzar !'impacte de la gestió mitjanc;ant enquestes o
altres sistemes
·
4.2. Activitats generals i de suport
Objectiu 4.2.1 Treballar en la millora continuada de la gestió per assolir
els objectius normatius del Pla especial
Objectiu 4.2.2 Garantir la transferencia continuada de coneixements
elaborats en les comissions creades com a instruments
de coordinació transversal pera aconseguir un veritable
treball en xarxa
A continuació, es projecta el nou audiovisual sobre el Pare de la Serralada de Marina
que estara disponible al web del Consorci i als seus diferents equipaments.
8.

Torn de paraules.

No se'n produeixen.
sense mes assumptes per tractar, s'aixeca la sess1o
signen el President i el Secretari delegat que en dóna fe.
1

s'estén aquesta acta que

El President

El Secretari delegat

Jesús Calderer Palau

Ferran Gonzalo Sánchez
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