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ASSEMBLEA GENERAL
CONSORCI DEL PARC DE LA SERRALADA DE MARINA
Acta de la sessió celebrada el dia 11 d'abril de 2013

Garàcter:
Gonvocatòria:
Hora de començament:
Hora dracabament:
Lloc:

ordinari
primera
13,15 hores
14,10 hores
Sala 3A de I'edifici del Vagó, c/Comte d'Urgell núm. 187,
de Barcelolna.
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ASSISTENTS:
È

zE

President:
ll'lm. Sr. Andreu Caneras Puigdelliura

Vicepresidenta primera:
ll'lma. Sra. Ma Elena Pérez Garcia

Vocals:
Sra. Margarita Arce Marín
ll.lm. Sr. Jordi Portabella Calvete
ll'lm. Sr. Joan Puigdollers Fargas
ll'lma. Sra. M. Mercè Rius Serra
Sra. Alejandra Sevilla Oliveras

Excusen la seva absència:
Sra. Sònia Egea Pérez
Sr. Esteve Serrano Ortín

Secretaria defeqada
Sra. Núria Marcet Palãu
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El Consorci ostà format tambó pels ajuntaments d6 Badalona, Montcada
Re¡xac, Santa Coloma do Gramenet, Sant Fost ds Campsentslles i Tiana
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lnterventor deleqat:
Sr. Pere Seuba Hemández

Altres assistents:
Sr. Ramon Minoves Pujols, Coordinador en matèria d'Espais Naturals i Medi Ambíent
Sr. Ramon Espinach Grau, Gerent del Consorci del Parc de la Serralada de Marina
Sra. Cinta Pérez Figueras, Directora del Parc de la Serralada de Marina
Sr. Quique Rasche Villanova, Cap de la Direcció Territorial Oriental, Oficina Tècnica de
Parcs Naturals.

i de Medi Ambient de
Sr. Francesc Bernet Viñas, Cap del Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat de
Sr. Juli Mauri de los Rios, Cap de Serveis Municipals
I'Ajuntament de Montcada i Reixac

l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Sr. Xavier Martí Picó, Tècnic de Medi Ambient de I'Ajuntament de San Fost de
Campsentelles.

ORDRE DEL DIA DE LA SESSIO:

1. Aprovació de I'acta de la sessió del dia 13 de novembre de 2012

2.

Donar compte del decret que aprova la liquidació del pressupost de l'exercici de 2012.

3.

Donar compte del decret que aprova la modificació de crèdit 112013 del pressupost de
I'any 2013, per a la incorporació dels romanents de crèdit procedents de la liquidació
del pressupost de I'any 2012.

4.

Dictamen pel qual

es proposa donar compte de I'aprovació definitiva del

Compte

General de I'exercici 2011.

5.

Dictamen pel qual es proposa informar i aprovar el Compte General del pressupost de
I'exercici2012.

6.

Dictamen pel qual es proposa I'aprovació de l'inventari de béns i drets del Consorcidel
ali|zat a 31 de desembre de 2012.
onveni específic de oooperació i col.laboradó entre
orci del Parc de la Serralada de Marina, per donar
ntar la vigilància a l'àmbit del Parc de la Serralada
de Marina, durant el període de major risc d'incendis forestals, segons les previsions
del Pla de vigilància i prevenció d'incendis per a I'any 2013.

8.

Donar compte de les resolucions de la Presidèncía.

9.

lnforme de gestió

10. Torn de paraules
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
En iniciar-se la sessió, i a indicació del PresÍdent, Sr. Andreu Carreras, la Secretaria
delegada presenta al Sr. Pere Seuba, elqualanel de la jubilació del Sr Lluis Artal, i per
delegació de la lnterventora General exercirà les funcions d'intervenció que li han estat
assignades en relació amb el Consorci, i el President i els assistents a la sessió li
donen la benvinguda.
A continuació, s'exposen els assumptes de I'ordre del dia.

1. Aprovació

de I'acta de la sessió del dia 13 de novemb¡e de 2012

En haver-se acompanyat a la convocatòria de la sessió una còpia de l'acta de la
sessió de 13 de novembre de2Q12, es dóna per llegida i se sotmet a la consideració
dels 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, l'acta corresponent a la sessió de I'Assemblea General celebrada el dia
13 de novembre de 2012, s'aprova per unanimitat.

S'incorporen la Sra. Alejandra Sevilla iel Sr. Francesc Bernet.

2.
c
u

z

Donar eompte del decret que aprova la liquidació del pressupost de I'exercici
de2012.

El Sr. Pere Seuba reparteix d'entre els assistents un resum de la liquidació del
pressupost, de I'estat del romanent de tresoreria i del balanç de I'exercici 2012 per
complementar la seva explicació.
És dóna compta deÍ decret que aprova la liquidació, i el Sr. Pere Seuba fa el resum
següent:

-

Pel que fa a I'estat d'execució del pressupost, el pressupost d'ingressos
s'ha executat en un 79,48o/o, si comparem les previsions definitives i els
drets reconeguts nets; y el pressupost de despeses s'ha executat en un
77,14Vo si comparem els crèdits definitius amb les obligacions reconegudes
netes

- El pressupost inicial s'ha modificat un 25,58o/o. Les modificacions
pressupostàries, en total 159.388 €, provenen per I'augment de
-

transferències corrents a ajuntaments, 80.408 €, a entitats sense ànim de
lucre, 9.780 € i a Diputació de Barcelona, 25.000
El resultat pressupostari ha estat de 18.554,40 €, igual al resultat
pressupostari ajustat
El romanent de tresoreria per a despeses generals suma 247.281,74, i els
fons en la tresoreria suposen un total de 264,349,78 €
L'objectiu d'estabilitat pressupostaria s'obserya aconseguit a nivell de grup
Diputació de Barcelona
En aplicació del RD-Llei 2012012, s'ha procedit a retenir crèdit en el
pressupost de despeses per un import de 9.275 €, equivalent a la paga
extra del passat mes de desembre dels empleats del Consorci.

La transcripcíó lntegre del decret és la següent:
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"L'art. 1 91 .'l del Text refós de la Llei reguladora de /es hisendes locals, aprovat per Reial decret
legislatiu 212004, de 5 de març, determina que e/pressupostde cada exercici es liquidarà quant
a la recaptaeió de drets i al pagament d'obligacions el 31 de desembrc de I'any natural,
quedant a cànec de la Tresorcria localels rhgressos i pagamenfs pendenfs.
D'acord amb l'apaftat tercer del mateix aft 191, Ia liquidacìí ha estat informada per I'interuentor
delegat i ha estat enviada al Consorci per a la seva aprovació pel President
Segons faft. 93.1 delRÐ 500/1990,la liquidació del pressuposúposarä de manifest: a) respecte
del pressuposf de despeses, i per cada paftida pressuposfäria, els crèdits inicials, les
modifrcacions i e/s crËdÍs defrnitius, /es despeses autoritzades i compromeses, /es obligacions
reconegudes, els pagamenfs ordenafs i els pagaments realitzats; b) respecte del pressupost
d?ngressos, i percada concepte, les previsions inicíals, les modiflcacions i /es previsions
definitíves, els dreús reconeguts í anul-lats, així com e/s recapfaús nefs.

Així mateix en la liquidació s'hauran de determinar: a) els drets pendents de cobrament i les
obligacions pendents de pagament a 31 de desembre; b) resultat pressuposfaz de I'exercici; c)
els rcmanents de crèdit i d) el romanent de tresoreria.
Vist l'ínforme de la lnteruenció.

En viftut de tot aíxÒ, es proposa I'adopciö de la següent:

RES OLUCIO
P¡imen- Aprovar la liquidació del Pressuposf del Consorci del Parc de Ia Semlada de Marina,
de l'exercici de 2012, que es concreta er, /es següe nts magnituds bäsigues:

RESULTAT PRESSUPOSTARIA 31 DE DESEMBRE DE 2011
Conceptes

Drefs
reconeguts
nets

a. Operacions correnfs

622.015.68

Obligacions
reconegudes
nefes

Ajustaments

Resu/faf
pressupostan

584.236.08

37.779,60

19.225,20

-19.225,20

622.015.68

603.461,28

18.554,40

622.A15,68

603.461,28

18.554,40

b. Altres operacions no
financeres
1. Total operacions no financeres (a+b)

2. Actius financerc
3. Passrus financers

RESUIIÁTPRESSUPOSIAR/DF

L'EXERøø

|
I

Ajustaments:

4. Crèdiß gasfafs finançats amb romanent de tresoreria per a despeses
generals

101.425,79

5. Desviacions de finançament negatives de l'exerciei
6. Desviacions de financament posl¡tives de I'exercici

101.425,79
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RESU LTAT PRESSUPOSTAR/ AJ
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119.980,19

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA A 31 DE DESEMBRE DE 2012

lmpoñs anv

Components
1. (+) Fons líquids

lmooñs anv anterior

264.349,78

2. (+) Drets pendenß de cobrament

277.336,73

2.802,25

- (+) del Pressupost conent
- (+) de Pressuposfos tancats
- (+) d'operacions no

2.802,25

pressuposfän'es

- O cobraments realitzats pendents
d'aplicació definitiva
3. O Obligacions pendents de
pagament
- (+) del Pressuposf conent
- (+) de Pressuposfos fancafs
- (+) d'operacions no

19.870,29

48.609,39

10.539,79

36.772,34

9.330,50

11.837,05

pressuposfån'es

-

Q

pagaments realitzats pendents
definitiva

d' a pl icació

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

247_281,74

228.727,34

247.281,74

228.727,34

d

r
z

/L Sa/dos de dubtös cobrament
lll. Excés de finançament afectat
lV. Romanent de tresorcria per a despeses generals (/ -

il-ilt)

Segon.- Donar compte a I'Assemblea General del Consorci en la primera sessró que es celebri,
de la liquidació aprovada per la Presidència.

Tercer.- Remetre cöpia de la liquidació del pressupost al Departament d'Economia i Finances i
al Depaftament de Governaciô i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya i a la
Delegació d'Hísenda de Barcelona."
I I'Assemblea General resta assabentada

3. Donar

compte del decret que aprova la modificac¡ó de crèdit 112013 del
pressupost de I'any 2013, per a la incorporació dels romanents de crèdit
procedents de Ia liquidació del pressupost de l'any 2012.

Es dóna compte del decret de referència que es trancriu tot seguit:
"Vista la liquidació del pressuposf de 2012 del Consorci del Parc de la Senatada de Marina,
aprovada per Deaet de data 13 de març de 2012 amb un romanent de tresoreria per despeses
generals de DOS CENIS QUARANTA-SET MIL DOS CE/VIS VUITANTA-UN EUROS AMB
sErANrA-Q U ATRE CÊNflMS (247. 251,7 4 €).
Vista la necessrþf d'incorporar com a romanents de cÈdit a/ pressupost del 2013 crèdits per un
impoft de TRENTA-SIS M,¿ DOS CENIS SETXANTA-SEI EUROS AMB DINOU CÊNflMS
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(36.267,19 €), que correspon a crèdits el capltols ll, lV i Vl a finançar amb càrrec al romanent de
tresorería per despeses generals de Ia liquidació de I'exercici 2012.
Vist I'informe de l'interuentor delegat
Atès que Tafticle 182 del Text Refôs de la Llei Reguladora de /es Hrsendes Loeals i els a¡lictes 47 i
48 del RD 500/1990, de 20 d'octubre, preveuen la incorporació d romanents de crèdit a I'exercici
segllent sempre que existeixin recursos per finançarJos.
Vist l'Ìnforme d'interue nció

.

Per tot I'exposat, el Gerent proposa l'adopció de la següent

.

RESOLUCIO

PrÍmer.- Aprovar la modificació de crèdit 1f¿U3 del pressuposf de 2A13 per ta incorporació de
romanents de crèdit procedents de Ia liquidació del pressuposf de l'any 2012 per un import de
TRENTA-S/S M'l DOS CENIS SETXANTA-SEI EUROS AMB DINOU CÈNT|IMS (36.267,19 €),
d'acord amb e[ detall que es transcriu a continuacró i segons el que determina l'afticle 182 182 det
Iexf Refós de Ia Uei Reguladora de /es Hr.sendes Locals i els afticles 47 ¡ 48 del RD 500/1990, de 20
d'octubre. Aquesta modificació es finançarà amb càrrec al romanent de tresoreria per despeses
generals de la liquidació de pressupost de l'exercici2012.

øn

MODTFICACTO
I NCORP ORACI Ó

D

PRESSUPOST 1/2A13
E ROMÁNEA/IS

Aplicacìó

Nom Tercer

Saldo

22700

URBACET, S,L

22706
22706

PATRONAT MUNICIPAL MUSEU DE GRANOITERS
ASSOC/ACIO INSTITUT CATALA D'ORNITOLOGIA
UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA

22706

22706
22706
22706
22706
46200
46200
46200
46200
48901
48901
48901
48901
48901
48901
48901
48901
48901
48901

2.201,ile
586,55e
707.55€

n7,29e

GRAF/CAS SAÍV SADURN/
PATRONAT MUNICIPAL MUSEU DE GRANOLLERS
FRANCESC XAV I ER MAC I A V ALV ERD E
ASSOC/A C'O I N STITUT C ATALA D' O RN ITOLO G I A
AJUNTAMENT DETIANA
AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC
AJUNTAMENT DE BADALONA
AJUNTAMENT DETIANA
ASSOC/ÁCIO EDULTS
ELS YERDS DE BADALONA
ASSOC/ACIO TIANA CULTIVA I PRESERVA tES NOSTRES LI.AYORS
ASSOC/ACIO ECOTMA
ASSOC/ACIO DEVOLUNTARIS DE PRATECCIO CIVILDE MONTCADA I
REIXAC
B/OSFERA A SSOC/A C/ O ED U C AC I O AM BI ENTAL
ASSOCÍAC'O COruSERYA CI OENTORN I RECERCA
IFP POMPEU FABRA
GALANTHUS
CENTRE DESTUDIS DE NATURA BARCELONES NORD

Oê

1.293,49€
1.784,99e
1.936,00€
1.958,55e
1.400,00€
2.500,00e
3_000,00e

7.500,00e
300,00€
300,00e
300.00€
308,10€
337,83€
405,40e
456,08e
621,61€
809,96C

1.114,85€
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4890t

ASSOC/AC I O CONREU SEREA/Y
SERYE/S Y/AISDEt YALLES SL
QUIBAC SA

60200
65000

'1.746,16€

2.O57,37€
1.923.90€

Total

36.267,19 €

FINANçAMENT
ECONOMIC

DESCRIPCIO

87040

IMPORT

RomanentTresoreria. Per a despeses generals

Total

36.267,19 €
36.267,19 €

Segon.- Donar compte de la present resolució a I'Assemblea General del Consorci del Parc de ta
Serralada de Marina en la propen sessró que se celebri."

I I'Assemblea General resta assabentada.
T

4. Díctamen pel qual es proposa donar compte de l'aprovació definitiva del
Compte General de I'exercica2011.

c
z

L'Assemblea General aprova per unanimitat el present Dictamen, el text íntegre del
qual és el següent:
"Atës que I'Assemblea General en sessö

de 12 d'abil de 2012,

adoptà entre d'altres els

segf,ienfs acords, en relaciö amb el Compte Generalde 2011:

"Primer.- lnformar favorablement

i

aprcvar iniciatment

el Compte General det Parc de

ta

Serralada de Marina de l'exercici 2011-

Segon.- Exposar al públic el Compte General de l'exercici 2011, mitjançant ta inserció d'un
anunci en el Butlletí Oficial de la Província i en el taulall d'anuncis del Consorci, per un termini
de quinze dies, durant e/s guals i vuit més e/s rnferessats podran presentar reclamacions,
reparaments o observacions. E/ Compte General es conslderarà definìtiuament aprovat si
durant I'esmentat terminino s haguessrn presentat reclamacions.
Atès que I'exposiciö p(tblica del Compte General 2011 es va dur a terme el 28 de setembre de
2012 al Butlletí Oficial de la Província , amb el n(tmero de registre 022012021863, i que passaf
el perÍode d'exposició el Consorcí no té constància que s'hagi interposat contra el mateix cap
reclamació.

el President del Consorci del Parc de Ia Senalada de Maina, en ús de les facuttats
que els Esfafufs li confereixen, prcposa a I'Assemþlea General l'adopció det següent
Per tot això,

ACORD

tJnic.- Restarassaöenfada -l'Assemblea General- de I'aprovació definitiva det Compte General

de 2011."

Parc de la

Serralada de Mar¡,..
Xana de Parcs Naturals

@g:#:","i:

zQ¡

Àm

rmm¡r¡¡

¡e

Or'i7o x.m¡¡¿q¡

¡æta

El Consorci està format també pols aiuntam€nts da Badalona, Montcada
Fìe¡xac, Santa Coloma d6 Gramsnet, Sant Fost de Campsentellâs i Tlana

J

7
i

o
F
o
o
o
o
U
G

U

È
"<

5.

Dictamen pel qual es proposa informar
pressupost de l'exerclci 2012.

i

aprovar el Gompte General del

La Secretaría delegada assenyala que en aquest acte I'Assemblea General es
constitueix, també, en Comissió Especial de Comptes.
El Sr. Seuba comenta que es presenta a aprovació inicial el compte general del
Consorci per a I'exercici 2012, elaborat per la lntervenció; posa de manifest la gestió
realitzada en els aspectes econòmic, financer i patrimonial, i pressupostari de
I'exercici; El compte General ve acompanyat de les memòries i documentació
complementaría integrada per les actes d'arqueig i certifìcacíons d'existències o saldos
bancaris a favor del Consorci.

L'Assemblea General aprova per unanimitat el present Dictamen, el text íntegre del
qual és el següent:
'Finalitzat I'exercicipressuposfari icomptable, el Consorci del Parc de

la Senalada de Marina
i comptes anua[s, així com e/s annexos, que amplien
informació continguda a/s esfafs anuals, comprensius de fofes /es operacions

ha procedit a formar i elaborar e/s esfafs

la

pressuposfaries, independents i auxilíars, patrimonials i de Tresoreria poftades a terme durant
l'exercici de 2012, conforme amb allÒ que preveuen, el Text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat pel RDL 2f2004, de 5 de març i la regla 100 de I'Ordre de 23 de
novembre de 2004, perla qual s'aprovà la lnstrucció del model normalde Comptabilitat Local.
A/s Esfafs anuals assenya/atg s'hi acompanyen, en compliment d'allÒ que drþosa la regla 98.1

de la Instntcció de Comptabilitat e/s següents annexos: 1) Balanç de Situació; 2) compte de
Resu/fafs EconòmicePatimonial; 3) Estat de Liquidació del Pressupost; 4) MemÒria.

i comptes esmenfafs, apareixen degudament justificats amb caràcter general amb els
documents comptables i Llibres de Comptabilitat a què fa referència el Títol ll de la lnstrucció
de Comptabilitat.
E/s esfafs

Per tot aixö, un cop elaborat per la interuenció, segons esfaö/erien /es öases d'execució del
pressuposf, el compte general de I'exercici 2012 es sotmet a informe de I'Assemblea General
constituïda en aquest acte, també, en Comissìó Especialde Comptes.
Per tant, el sotasignat, Gerent del Consorci del Parc de la Seralada de Marina, presenta el
compte general del consorci de l'any 2012, per a ser informat i aprovat, si s'esca4 per
l'Assemblea General, prèvia Ia informaciô priblica preceptiva, tot proposant l'adopciö del
següent

ACORD:

I

Erime!.- lnformar favorablement i aprovar el Compte Genenl del Cansorci del Parc de la
Senalada de Marina de l'exercici 2012 integraf pels esfafs i comptes anuals, determinats a
hrticle 209 Text refós de la Uei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel RDL 2/2004, de
5 de març, i a I'Ordre de 23 de novembre de 2004, per la qual s'aprovà la lnstrucciö del model
normal de Comptabilitat Local, regles 100 i 98.1
Seoon.- Exposar al públic el Compte General del Consorcidel Parc de la Senalada de Marina
de l'exercici de 2012, de conformitat amb el que disposa l'afticle 212 del Text Refós de Ia Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, per un termini de quinze dies, durant els quals i vuit dies
més e/s lnferessafs podran presentar reelamacions, reparaments o obseruacions.

ïerce!;- Considerar aprovat amb caràcter definitiu el Compte Genenl de I'exercici 2012 del
Consorci del Parc de la Semlada de Marina, en cas de no haver-se presentat cap reclamació,
reparament o obseruació.
Parc de la
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Auaft.- Retre el Compte General a la Sindicatura de Comptes, en comptiment d'altÒ que
dlsposa I'añicle 212.5 del dittext refós de Ia llei reguladora de /es Hr.sendes Locals it'articte g

de Ia uei 1il1991, de 4 de juliol, de modificació de la ltei 6n984, de 5 de març, de la
Sindicatura de Comptes."

6.

Dictamen pel qual es proposa I'aprovació de I'inventari de béns i drets del
Gonsorci del Parc de la Serralada de Marina actualiEat a 3l de desembre de
2012.

El Sr. Pere Seuba indica que es presenta a aprovació, la rectificació de I'inventari del
Consorci a 31 de desembre de 2012; L'import net queda valorat en 314.240,26 €, i
recull la relació de béns del Consorci.

L'Assemblea General aprova per unanimitat el present Dictamen, que es transcriu a
continuació:
"L'afticle 86 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de
/es drsposrbions /egals vigents en matèria de Règim Local, it'afticle 222 delText Refós de ta Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel D.L, 212003, de 28 d'abril, estableixen
I'obligaciô, per als ens /ocals, de rectificar anualment I'inventari de llurs béns i drets, comprensiu
dels öéns de domini públic i els patrímonials, e/s drefs i e/s yalors mobiliaris.

G

I

z

D'acord amb I'afticle 222.2 del TRLMRL, I'inventarí ha d'ésser objecte d'actualització continuada,
sens periudici de la seva rectificació i comprovació que s'ha de fer cada any, en el primer cas, i
cada cop gue es renovi la Corporació, en el segon.
Com sigui que coffespon a I'Assemblea GeneraldelConsorcidel Parc de la Senatada de Marina
I'aprovació, rectíficació i la comprovació de l'inventari, d'acord amb el previst a l'arflicfe 105 det
Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d'octubre.

En virtut de tot això, el Gerent sofasþnanf proposa gue

el

President del Consorci elevi a

I'Assemblea Genercl, ladopcÌó del següent:

ACORD
Primer.- Aprovar la rectificació de l'inventari de béns i drets del Consorcidel Parc de ta Serratada
de Marina, referit a 31 de desembre de 2012, per impoft globalde IRES-CETVTS CATORZE MIL
Dos-cFNIs QUARANTA EURos AMB VINT / srs cÊ^/flMs (314.240,26 €) , d'acord amb ets
annexos lill.

-

Segon.- Trametre una cÒpia de I'lnventari Balanç a 31 de desembre de 2012, autoritzada per
Secretària i amb el vist-i-plau del President, al Dapaftament de Govemació de ta Generalitat
de Catalunya, en aplicació del que dr.sposa I'afticle 86 del lexf RefÖs de /es dsposrbr'ons tegats
vigents en matëria de Règim Local, aprovat pel RDL 781/1986, de 18 d'abril, i I'afticle 105.3 det
Reglament de patrimonidels Ens Loca[s."

la

7.

Dictamen que proposa aprovar el conveni específ¡c de cooperació ¡
col'laboració entre la Diputació de Barcelona i el Consorci del Parc de la
Serralada de Marina, per donar cobertura a la necessitat d'incrementar la
vigilància a l'àmbit del Parc de la Serralada de lUarina, durant el període de
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El Consorci està format tambó p€ls ajuntaments d€ Badalona, Montcada
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major risc d'incendis forestals, segons les prevísions del Pla de vigilància
prevenció d'incendis per a I'any 2013.

i

El Sr. Pere Seuba informa que la Llei orgànica 212Q12, d'estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, en relació amb la Llei 1712012, de 27 de desembre, de
pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2013, estableix el següent: per una part,
I'article 32 obliga a destinar el superàvit pressupostari
reduir I'endeutament, perÒ
sols I'endeutament net, es a dir, prohibeix incorporar els romanents lÍquits de
tresoreria perfer més despesa; i per altra part, I'article 12.5 disposa que els ingressos
que s'obtinguin per damunt del prevíst, és destinin integrament a reduir el nivell
d'endeutament públic. En aquests moments, estem a I'espera d'un reglament que
modifiqui l'article 32 de la LO 212012, però avui l'article 32 és taxatiu.

a

Quant la transferència del presssupost de Diputació al Consorci, resulta que de la
partida de 400.000 € s'han transferit 350.000 €, i als 50.000 restants, se'ls hi I'aplica
I'article 12.5. Malgrat això, es tractarà de trobar una solució, que sent respectuosa
amb la legalitat, resolguiel problema.
El President envia un missatge de tranquil'litat als responsables del parc, i els diu que

es molt probable que amb modificacions pressupostàries, es pugui resoldre aquest
tema.

El Sr. Jordi Portabella comenta el

fet

paradoxal de què gestionar bé tingui

consideracions negatives.
En aquest cas, es tracta d'una modificació pressupostària de 50.000 € de diferència,
que correspon al pressupost de Diputació, i ja va ser aprovat.

El Sr. Pere Seuba exposa que, d'acord amb la Llei de Hisendes Locals, la previsió
inicial del pressupost era de 350.00 €. Aquests ingressos són limitats. És en el
pressupost definitiu on pot augmentar el crèdit per majors ingressos, i en aquest
sentit, és la Llei Orgànica d'estabilitat pressupostària la que no permet la lliure
disponibilitat i estableix que es destinin a reduir I'endeutament.
Per tant, amb aquests 50.000 € no es pot incrementar la despesa, i el Consorci no els
ha contemplat al seu pressupost.
El Sr, Jordi Portabella agraeíx I'explicació.

El Sr. Joan Puigdollers la califica corn una situació Kafkiana, ja que el pressupost no
presenta deute i a l'any següent es redueix el pressupost, i comenta que cal interpretar
la legislació amb sentit comú.
El President, Sr. Andreu Carreras, comenta que cal confiar en la gestió de la Diputació
de Barcelona.
El Sr. Ramon Espinach, Gerent del Consorci, fa un resum del contingut del conveni i el
compara amb el de I'any passat. Diu que la vigència serà del 3 de juny fins al 30 de
setembre; hi participaran 12 guaites-vigilants 1 telefonista; es redueix el nombre
d'unitats mòvils de dues a una, atesa la proximitat del parc de Bombers de Badalona.

i

L'Assemblea General aprova per unanimitat ef present Dictamen, el text íntegre del
qual és el següent:
Parc de la
Serralada de Marl,,.
Xaxa de Parcs

Naturals
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el Consorci del Parc de la Serralada de Marina gestiona un tenitori en el qual
s'integren els municipis de Tiana, Bada[ona, Santa Cotoma de Gramenet, Montcada i Reixac i
S.a1!Fosf de Campsentelles format, també, per l'Àrea Metropotitana de Barcelona i ta Diputaciô
de Barcelona.
"Atès que

Atès que Ia gestíó d'aquest tenitori s'efectua d'acord amb et Pta Especial que et regula, essenf
un dels instruments de la gestió la posada en marxa d'un dispositiu de vigitància i prevenciö

d'incendis.

Afês gue des fa més de 10 anys s'executa un pla de vigitància i prevenció d'incendis que
incideix principalment en millorar la detecciö mitjançant t'estabtiment de punts de guaita en llocs
esfrafègr'cs d'alta visibilitat i unltats möbils de primen intervenció sobrc el tei¡to¡. Agaesfs
mitians complementen l'acció de prevenciö que realitzen altres depañaments i administratcions,
i que s'han mostrat altament efectius en e/s darrers anys.
Atès que el pla de vigilància i prevenciö d'incendís es concreta, doncs, en
personal per efectuar /es fasgues que preveu el propi pla.

ta

disposició de

Atès que la idoneïtat dels punts de guaita segons et Pla respon a les ca¡acterístiques
orogràfiques escollint e/s punfs de major visibilitat i vetllant que siguin mínimes [es zones que
romanguin ocultes, la localiàació de /es unitats de primerc intervenció responen també a ta
lògica tenitorial ubicant-les a /es zones exposades a major risc i tenlnt en compte la distribució
sobre el territori de Catalunya dels mitjans d'extinciö de ta Generatitat de Catatunya.
Atès que per a I'any 2013 es preveu Ia col'laboraciô de ta Diputació de Barcelona en el sentit
d_'assumir l'assignació del perconal necessan, gue es destinarà a /es fasgues prevLsfes per a

I
q
L

z

I'execució del PIa de Vigilància i Prevenció d'lncendis Foresfa/s d'aquesf any. Aquest
fia na
estat aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessló ordinària de data
28 de febrer de 2013, i I'han elaborat conjuntament les oficines tècniques de prevenciô
Municipal d'lncendis Foresfals i de Parcs Naturals, i preveu un conjunt d'accions infotmatives,
dr'ssuasives
d'anticipació, dirigides a evitar I'inici dels incendis foresfa/s. Contê també
proposfes per al desplegament i dístribucíó, en el terrítori, de personal especialítzat í det
material que li siguí necessanper a complir la seva tasca üinformació ivígitància amb eficièncía

i

i seguretat.
Atès que en aguesf se ntit, les previsions normat\ves gue resulten d'apticacló, són /es següenfs:

.

i

Esfafufs del Consorci, aft. 31 sobre mesures de coordinació assistència, en
aquest cas de Ia Diputació de Barcelona en tant que membre del Consorci, i añ. 36

que preveu l'adscripcií

de

personal

al

Consorci per pañ

de /es

entitats

consorciades.

.

Reglament Orgànic de Ia Diputació, aft. 45 i 46 sobre mesures de coordinació
d'assisfèncÍa, enhe altres, envers e/s consorcrs pafticipaß.

i

En viftut de tot aixö, i a l'objecte de col'laborar i donar cobe¡tura a la necessitat d'incrementar la
vigilància a làmilt del Parc de la Serralada de Marína, durant el període de major risc
d'incendis foresfalg segons les previsions del Pla de vigilància i prevenciô d'incendis pei a I'any
2013, el gerent del Consorci del Parc de Ia Senalada de Marina proposa que el Prcsident det
Consorci eleví a I'Assemblea General per a la seva aprovació si s'esca4 e/ssegüenfs

ACORDS

Primer.- Aprovar el conveni especlfic de cooperació i col'taboraciö a fo¡matitzar amb el
Consorei det Parc de [a Senalada de Marina i la Diputació de Barcelona, per donar eobeftura a
la necessitat d'incrementar Ia vígilància a l'àmbit del Parc de Ia Semtada ¿e ¡v¡a¡na, durant el
perlode de maior risc d'incendis foresfals, segons les previsions del Pta de vigilància i
Parc de la
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prevenció d'incendis per

a I'any 2013, de conformitat amb Ia minuta del conveni gue

transcriu a continuació:

es

"coNvENI EsPEciFIc DE cooPaRActo t coL.LABoRActa e ronnaurzAR
AMB EL CO'VSORC' DEL PARC DE LA SERRATADA DE MARINA I LA ÐIPUTACIO
DE BARCELONA, PER DONAR COBERTURA A A NECESS'TAT
D'INCREIIIENTAR LA VIGI/LANCIA A L'ÀMBIT DEL PARC DE LA SERRALADA DE
MARINA, DURÃNT EL PERíODE DE MAJOR R'SC D''IVCE/VDIS FORESTA¿S,
SEGO¡VS IES PREWS,OiVS DE¿ PLA DE VIGILÀNCIø- I PRwENcIo oINceNoIs
PER A L'ANY 2013
r.- ENTTTATS QUE TNTERVENEN

co^/soRc/ DEL PARî DE ta SERRÁLADA DE MARINA, representat pel gerent det
Consorci, Sr. Ramon Espinach Grau, expre,ssamenf facuttat per signar aqueõt conveni
en viftut del Dictamen de data xxxxxxxxxxx, que aprova ta minuta-del conveni, assl.sfiT
per la secretàia delegada del consorcr, Sra. Núria Marcet Palau, en vi¡tut de /es
þ9u!tat9 conferides pel Decret de ta Presidència de data 2 de maig de 2012 (BOpB de
16.05_2012).

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pet diputat detegat dEspals Naturcts i
Medi Ambient de l'Area de Tenitori i Sostenibiliiat, t'tt.im. Sr. Joaln Puigdolters i Fargas, i
facultat d'acord amb la Refosa n(tm. 1/2013, soöre nomenamenls detegaci-iO de
competèncíes i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents det ple,
publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013, assrsáT per Ia secretaria delegada, Núria
Ma¡cet í Pa[au, en vi¡tut de /es facultats conferides pel Decret de Ia Presídència de data

i

2 de maig de 2012 (BOPB de 16.05.2012).

II.- ANTECEDE'VTS

l-

T

MOTIVACIO

Que el Consorci del Parc de ta Senatada de Marina gestiona un tenitori en et
qual s'integren els municipis de Tíana, Badatona, Santa Cotoma de Gramenet,
Montcada Reixac í sanf Fost de campsentettes format, tambê, per t'Àrea

i

Metrcpolitana de Barcelona

lllll.

ila Dipufació de Barcelona.

Que la gestió d'aquest territori s'efectua d'acotd amb et Pta Especial que et
regula, essenf un dels instruments de Ia gestió ta posada en mana d'un
dispositiu de vigilància i prevenció d'incendis.
Que des fa més de 10 anys s'executa un pla de vigilància i prevenció d'incendis
que incideix principalment en millonr la detecció mitjançant I'establiment de
punts de guaita en llocs esfrafègrbs d'alta visibititat i unitats mÒbits de primera

interuenció sob¡e

el tenitori. ,Aguesfs mitjans complementen t'acció de
i administracions, í que s'han

prevenciÓ que rcalitzen altres depañaments
mostrat altament efectius en e/s daners anys.

lv.

Que el pla de vigilància i prevenció d'incendis es concreta, doncs, en la
dþosrcló de personal per efectuar les fasgues que preveu el propi pta.

v.

pta respon /es
idonettat dels punts de guaita segons
Que
caragterfstiques orogràfrqaes esco/lrnf e/s punfs de major visibititat i veillant que
siguin mínimes les zones que romanguin acultes, ta tocatització de fes uniiats
de primera inte¡venció rcsponen tambê a ta lÒgica territoriat ubisant-tes a tes
zones exposades a major risc i tenint en compte Ia disfribucii sobre el tenitori
de catalunya dels mitþns d'extinciö de la Generatitat de catatunya.

la

et

a

Parc de la
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VI.

Que per a I'any 2013 es preveu la col.laboració de Ia Diputació de Barcelona en

el sentit d'assumir I'assignació del personaf necessa4 que es destinarà a les
fasgues previstes per a I'execució del Pla de Vigilància i Prcvenció d'lncendis
Foresfa/s d'aquest any.

En aquest sentit, /es prevlsions normatives que resulten d'aplicació, són les segÍJenfs:

o

Esfafufs del Consorci, añ. 31 sobre mesures de coordinaciö i assrsfência, en
aquest cas de la Diputació de Barcelona en tant que membre del Consorci, i
aft. 36 que preveu fadscripció de personal al Consorci per paft de les entitats
consorciades.

.

Reglament Orgànic de la Diputació, art. 45 i 46 sobre mesures de coordinació
d'asslsfència, entre altrcs, envers e/s consorcLs pañicipats.

i

Que [a present minuta del conveni de col'laboraciö va ser aprovada per I'Assemblea
General del Consorcidel Parc de la Serralada de Marina, de data xxxxxxxxxxx, i per la
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data xxxxxxxxxxx.

Per tot això, ambdues parfe de comú acord,

i

reconeixent-se plena capacitat per a
aquest acte, formalitzen aquest conveni, que es regirã pels segfJents:

PACTES

Primer.- Objecte del conveni
I
I
À

cz

L'objecte del present conveni de col'laboració és donar cobeftura a la necessitat
d'incrementar Ia vigilància a l'àmbit del Parc de la Serralada de Marina, durant el
període de major risc d'incendis foresfa/g segons les previsions del Pla de vigilàncía i
prevenció d'incendis per a 2013, mitjançant la disposició del personal necessarí,
destinat a realitzar pincipalment fasgues de vigilància i guiatge.
Segon.- Oblígacions de les parfs
1.

La Diputació de Barcelona s'encarregarà de procedir a nomenar interinament et
personal per al prognma estrictament temporal que suposa fer frcnt al pta de
vÌgilància i prevenció d'incendis de I'any 2013, ¡ amb les condícions gue es detatlen
al present conveni, i el destinarà a prestar seryers al Parc de [a Semlada de
Marina, sota l'adscipció orgàníca del Director Tenitorial Oriental de I'Oficina
Tècnica de Parcs Naturals, durant la campanya de prevenció de 2015. La
prevenció d'incendis ha estat declarat seruei p(tblic essenclal de caràcter propi de
Ia Diputació de Barcelona, pel Ple d'aquesta Corporació en sessö ordinària de data
23 de febrer de 2012.
Per la seva paft, el Consorci es farà càrrec de les despeses que afecten al perconal
del seruei, cosfos que finançarà mitjançant una transferèncía a favor de la Ðiputació
de Barcelona.

Tercer.- Nombre de persones, retrihucions

i

caracterÍsúrgues del perconal

El nombre d'efectius i les categories i funcions que tindran assþnades, així com les
eancterfstiques necessànþg i corresponent reÍríbueió bruta, se¡an /es segúenfs:
A) Nombre d'efectius necessans, segons categoria i lloe de trcball assignat:
Parc de la
Serralada de Marina
Xar:xa
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DOTZE (12) GUAITES-VIGILANTS, per a la realÌtzac¡ö dels treballs adequats a la
funció de prevenció i detecció d'incendis forestals, així com la de eol.laborar
personalment en les fasgues d'extinció d'incendis per a les quals siguin rcquerits, en
aquelles zones del Parc que li siguin assrþnades.

UN (1) TELEFONISTA per a la realització dels treballs de contrcl radiotelefònic del
personal del dispositiu de vigitància, des de I'Oficina del Parc de la Serralada de
Marina.

B) Període de la campanya 2013, dístribucÌö de la jornada i retribueiö bruta:
Aguest personal restarà nomenat ínterinament pel període comprés en la eampanya de
prevenció d'incendis que, per enguany s'esfén entre el 3 de juny i el dia en que hagin
recuperat e/s dles trcballats en escreix i/o festius a recuperar, comptats a paftir del dia
12 de setembre de 2013, data en que finalitza oficialment Ia campanya. La quantia de
Ies retribucions serà Ia fìxada per aquestes cafegories a la Diputacií de Barcelona.

La jornada laboral setnranal i la seva distribucíó, serà la que es detalta a I'annex
d'aquest conveni, així com la categoria, tipologia dels //ocs de treball i la data d'inici de
la prestació delseruei.
Puntualment, el Consorci comunicarà a la Direcciô dels Seryels de Recursos Humans
de la Diputació de Barcelona, qualsewl incidència que es produeixi en la jomada de
tre ball d' aqu est pe rson al.
C) Direcció i control del personal

del personal adscrít al parc de Ia Serralada de Marína, el control, la
coordinació i assignació de les fasgues a realitzar recaurà en el Consorcidel Parc de la
Serralada de Marina, directament a travês del Tècnic Director del Parc o del Gerent,
així com del seguiment delcompliment de les condicions de treballfîxades.
Respecfe

Quart.- Forma de pagament i liquidacio

1. A la signatura del conveni, i en tot cas, abans de I'inici de la campanya

de

prevenció d'incendis d'enguany, el Consorci del Parc de la Senalada de Marina
abonarà mitjançant una transferència corrent a favor de la Diputació de Barcelona
e/ cosf total de /es despeses de personal que suposi el compliment del conveni.

Aquesta transfeÈncia inclourà fa remuneració salariali /es guofes de la Seguretat
Social a cànec de I'empresa i del treballador, així com qualsevol altre quota

/es quantitats per desplaçamenß. La
tnnsferència resta condÍcionada al compliment de Ia Uei Qrgànica 2/2012, de 27
d'abril, d'Estabilitat Pressupostâria i Sostenibilitat Financera, en pañicular a/s arfs.
12.5 i 32. Es faculta al Gerent a proposta del Director per donar compliment als
deduïble. També esfaran incloses

esmenfafs afticles-

2. La valoració inicial que es fa soôre el cost total per despeses

d'aquest personal, és

de CENT MIt EUROS (100.000,00 €) per a tota la campanya 2013. Això però, ien
e/ cas que sigui necessària qualsevol modifÌcació, un cop frnalitzada la campanya,
la Diputació de Barcelona presentarà una liquídació detallada al Consorci del cost
real que ha suposat, per tal que s'ajustin les quantitats corresponents.

3.

Qualsevol modifrcació necessänã de /es condicions inicials, apreciada per una de
/es parfg serà oportunament comunicada a l'altra paft per escrit.

Cínquè.- Vigència I efectlvitat del conveni
Parc de la

Serralada do Mar¡¡,.
)Gr¡a de Parcs Naturals
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EI present acord produirà efectes a paftir del 3 de juny de 2013 i quedarà extingit pel
seu compliment el dia 30 de setembre d'enguany, i, en fof cas, quan s'hagin compleñ
les obligacions imposades a /es parfs.

Sisè.- Modificaeions del conveni

Durant

la

vigència del conveni, aquest pot modificar-se rcquerint l'aprovació de Ia
la Senalada de Marina com de la

modifrcació, tant per paft del Consorci del Pare de
Diputacíó de Bareelona.
Seúè.-

lncompliment

L'incompliment del present conveni per a qualsevol de les pafts signatàries, pot donar lloc
a la seva resolució.
En supÖsff de litigi, per a la resoluciö del conveni, s'esfarä a allÒ que dsposa I'afticle 44 de
[a Uei Reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa.

Vuitè.- Causes d'efünci6 del conveni

El present conveni es podrà extingir per les causes segfJenfs;
a)
b)
c)
d)
o

c
z

e)

f)

g)

Realització de l'objecte del conveni o la finalització del termini de vigència.

Per øpossibilitat d'aconseguir I'objecte o finalitat 'prevista en

el

degudament motivada i formulada amb una antelaciö suficient.
Per resolució, d'aeord amb el pacte anterior.
Per decisió unilateral de qualsevol de les dues pafts, amb un mlnim de
d'avís previ a l'altra paftPer mutu acord.
Per den(tncia d'una de /es parfg comunicada per escrít.
Per qualsevol altra causa admissible en dreL

conveni,

2

mesos

Novè.- Marc normatiu del present conveni

H règim jurldíc d'aquest conveni està constituït pels prcsenfs pacfes i per tot allö estableft
en el capítol 1 del Títol 7 del Decrct 179/1995, de 13 de juny, del reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens /ocals, e/s añicles 4 al g de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règÌm jurídic de /es administracions públiques i del prccediment
administratiu com(t (modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener), aixl com els arfibles
108 al 112 de la Llei 26/2.01Q del 3 d'agost, de règim jurldic i de prccediment de les
administracions p(tbliques de Catalunya.

Desè.- J urisdicció com petent

La jurisdicció competent per a conèixer dels litigis que puguin sorgir ente /es parfs
sþnants d'aquest conveni, és la jurisdicció contencióyadministntiva.

ANNEX AL CONVENI ESPEEíHC DE COOPERACIO I COL.LABORACIO A
FORMALITARAMB Et CO/YSORCI DEL PARC DE LA SERRALADA DE MARINA I
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, PER DONAR COBERT'TRA A LA NECESS'TAT
D'INCREMENTAR LA VIGILÀNCIA A L'ÀMBIT DEL PARC DE LA SERRAI:/.DA DE
MANNA, DTIRANT EL PERíODE DE MAJOR R'SC D'"VCE'VD'S FORESTA¿S,
SEGO,VS LES PREVIS,OÍVS DEL PLA DE VIGILANCIA I PREVENCIO O'IIICENOS
PERA L'ANY 2013
Parc de la
Serralada de Marr¡¡.
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A)
vioilàneia i prevenció d'incendis de 2013:

GUAITA-VIGILANT

A ft):

La jornada laboral gue haurà de desenvolupar aquest

personal serä de 40 hores setmanals de promig; en 3 dels casos,' i de 35 hores
setmanals en el quaft treballador- E/s dies de desca¿s setmanal podran ser qualsevol
dia de la setmana, no havent de coincidir necessànament en dissabtes i diumenges. La
durada del període d'interinitat s'iniciarà el dia 3 de juny i finalitzarà, a partir del dia 12
de setembre, el dia en que hagin recuperat e/s dres treballats en escreix i/o festius a
recuperar del calendari laboral.
El Consorci posarà a disposició del parc e/s yehrbles que hauran d'utilitzar els vigilanß,
per la qual cosa serà condició que els vigilants estiguín en possessió del carnet de
conduir.

GUAITA-VIGILANT B (8): La jomada laboral que haurà de desenvolupar aquest
personal serâ de 28 hores setmanals, a nó de
hores drânês en torns de 5 dles
treballats i5 dies fesfiug en horari de 11.30 h a 19.30 h, seguint un quadrant honri que
es lliurarà a I'inici. La durada del perÍode d'interinitat s'iniciarà el dia 3 de juny i
finalitzarà, a paftir del dia 12 de setembre, el dia en que hagin recuperat e/s dies
treballats en escreix i/o festius a recuperar del calendari laboral.

I

Serà condició que fofs e/s guaites drsposrn de vehicle propi amb assegurança vigent,
pel desplaçament al lloc de treball.

TELEFONISTA (1): La jornada labonl que haurà de desenvolupar aquest perconal
serà de 28 hores setmanals, a raô de hores diàries en torns de 5 dies treballats i 5
dies fesfius, en horaride 11.30 h a 19-30 h, seguint un quadrant horariqr./e es lliunrà a
I'inici. Hs dres de descans setmanal podnn ser qualsevol dia de la setmana, no havent

I

de coincidir necessàriament en

drssaöfes

i

diumenges.

La durada del període

d'interinitat s'iniciarà el dia 3 de juny i finalitzarà, a partir del dia 12 de setembre, el dia
en que hagin recuperat els dies treballafs en escrelx i/o festius a recuperar delcalendari
Iaboral".

Segon.- Sol'licitar a la Diputacíó de Barcelona que nomeni interinament, d'acord amb la
legislació vigent, el personal que es detalla, per al programa estrictament temporal que suposa
ferftont al Pla de vigilància i prevenciö d'incendis de l'any 2013, ¡ amb les condicions gue es
detallen alconvenide col'laboració, ieldestinarà perpresfarserueis al Parc de la Semlada de
Marina, sota l'adscripeió funcional del Tècnìc Director del parc, durant

la

campanya de

prevenciö de 2013.
Personal necessari per a la campanva de 2013:
DOTZE

(1

2)

G U AtT

ES-V[ G t LA NTS

uN (1) ÍELEFON//STA

Les fasgues, la jornada laboral

i

les retribucions seran les que s'estipulen al conveni de

col-laboració, I segons /es seves prew.sions

i característiques.

Aquest perconal restarà nomenat interinament pel període comprés

en la campanya de

prevenció d'íncendis que enguany s'inicia el dia 3 de juny ifinalitza el mes de setembre.

Tercer.- El Consorci es farà càrrec del cost del personal que suposa fer front al Pla de
vigilància i prevenció d'incendis de l'any 2013, mitjançant el pagament d'una transfeÈneia
conent a la Diputació de Barcelona, per [a quantitat total que resultidel cosf d'aquest personal,
i que es fixa inicialment en un total de CENT MIL EUROS (100.000,00€) La transferència resta
Parc de la
Serralada de Mar¡¡,"
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condícionada

al

compliment

de

la

Llei Oryànica 212012, de 27 d'abrit,

Pressuposfâria i Sostenibilitat Financera, en particular als a¡ts. 12.5
proposta del Director per donar compliment als esmentafs arûbles.

i

32.

d'Estabilitat

Es facutta al Gerent a

El pagamenf es farà amb càrrec a I'aplicació pressuposfària 173/461.00 detpressuposf de

I'exercici 2013.

Qua¡t- El conveni de col'laboració produirà efecfes a paftir del 3 de juny de 2019, i quedarà
extingit pel seu complíment el dia 30 de setembre d'enguany, i, en tôt cas, quan s,hagin

compleft les obligacions imposades a /es parfs.

Cinquè.' Autoritzar el gerent del Consorci, senyor Ramon Espinach Grau, per a
conveni de col.I aboració."

8.

la signatura det

Donar compte de les resolucions de la presidència.

La Secretaria delegada dóna compte de la relació de resolucions de la Presidència
adoptades des de la darrera sessió de I'Assemblea General i que corresponen al
funcionament ordinari de f'ens, numerades amb els números 101 a 130 ambdós
inclosos, del llibre de resolucions de I'any 2Q12, idels números 1 al 31 de l'any 2013.
Comenta que

si

els membres de I'Assemblea volen ampliar la informacíó, els decrets
a la seva disposició.

i

els expedients corresponents es troben

I I'Assemblea General resta assabentada.
û

{z

9.

lnforme de gestió

La Sra. Cinta Pèrez, Directora del parc de la Serralada de Marina, exposa amb el
suport de la presentació en powerpornl I'informe de gestió, tal com s'indica tot seguít:
Programes i subprogrames d'activitats 2013

En primer lloc comenta que s'hauran establir prioritats perquè hi hagut que fer
restriccions i ajustos.
Compren:

- el pla de conservació, amb I'encàrrec de fer uns estudis com són: els
bioindicadors per a la gestió i l'ús social al parc: I'astor, l'àliga marcenca i
l'alígot vesprer, que ha criat un poll; I'actualiÞació det .coneixement del
llargandaix ocel'lat, treballs de conservació d'algunes espècies de flora
vascular; estudi dels briòfits del parc; formació del personat de guarderia en
la identificacíó i coneixement d'algunes espècies, que permeti Itajust de les

-

-

@

contractacions externes.
el conveni Diputació de Barcelona- la caixa, per al desenvolupament d'un pla
de gestió integral per a la conservació dels sistemes naturals de la Xaxa de
parcs naturals de la Diputació de Barcelona
la gestió dels ecosistemes forestals ide ribera (2012-13)
els manteniments dels camíns
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- el pla de vigilància contra incendÍs

forestals 2013, es desenvoluparà en el
període de 3 de juny al 12 de setembre; enguany es redueix, tal com ja s'ha
comentat, una unitat de primera intervenció, donada la proximitat del parc de
Bombers de Badalona, ja què després de 3 anys d'anàlisi de les dades, es
pot confirmar la seva arribada en primer lloc al punt d'inici dels focs; es
mantenen, això si, el total de les tones de guaita.

2.

Foment del desenvoluoament i de la oarticioació

Explica que donat que no s'havia arribat a constituir la Comissió Consultiva del
Parc, enguany una vegada proposat a I'assemblea i copsat I'interès que també
pogués tenir per part dels ajuntaments, es va realilzar una Trobada d'Entitats del
parc.
Es va celebrar al monestir de Sant Jeroni de la Murtra el dia 28 de novembre, amb
39 entitats convidades, de les quals van assistir 18 i6 es van excusar.

Va ser una sessió més aviat informativa, però es va valorar molt positivament per
part de les entitats, i es va consensuar fer-la amb una periodicitat anual, i més
participativa.

Programa anualde subvencions a entitats sense ànim de lucre:
Destaca que hi ha hagut moltes menys peticions que altres anys; La presentació
de sol'licituds va ser fins el 28 de febrer, i el número de sol.licituds presentades,l 1;
l'atorgament es farà aljuny de 2013, i la previsió pressupostària és de 5.000,00 €.

viu el parc 2013, comenta que aquest any el programa
s'ha hagut de modificar, donat els ajustos pressupostaris, i no s'han pogut fer les
sessions a I'aula, sinó només les sortides al parc, ja que es van valorar com a
prioritàries. Però tot i així, els ajuntaments han tingut problemes per tirar endavant
la col.laboració econòmica que els hi representa.
En relació amb el programa

El programa es va realitzar els dies 19,20, i 21 de febrer, amb la participació de 23
escoles i 851 alumnes.

Mostra les fotografies de l'espectacle a Sant Jeroni de la Murtra, el matinal, també
a Sant Jeronide la Murtra el dia 14 d'abril, ila Nit d'estefs a I'observatori de Tíana,
el dia 13 d'abril, sent aquesta la part més lúdica.
Fa esment dels nous itineraris, recollits en tríptics, com són la Vall de Sant Jeroni

de la Murtra, la Vall de Montalegre -pendents d'inauguracióMemòries.

, i també les

Quan als projectes de senyalització fa referència a: la senyalització interpretativa
amb representacions pictòriques del jaciment iber de les Maleses, en col.laboració
amb l'ajuntament de Montcada i Reixac, i també es preveu continuar el pla
d'actuacions a Badalona; senyalització d'un itinerari a la vall de Pomar a
Badalona.
Parc de la
Serralada de Marr¡,.
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Respecte a I'edició de fulletons d'itineraris, en fase de preparació, es refereix al de
Tonibera al Puig Castellar, i el de Torrent de les Bruixes, ambdós de Santa Coloma
de Gramenet, i la Font delTort a Montcada i Reixac.

Pel que fa a la participació en activitats pedagògiques i de difusió, esmenta: La
festa del bosc de Badalona, el 17 de febrer, las qual va tenir molt èxit i molts
assistents; la Plantada popular a Tiana; el Dia Europeu dels Parcs, els dies 25i 26
de maig; la participació en mitjans de comunicació, que ha suposat un contacte
flulÏ i constant amb radío ciutat de Badalona, TV de Badalona, la Xaxa i ràdio
Tiana.
4. Activitats qenerals

Respecte a la tramitació d'expedients, fa esment de la redacció de 43 informes;
com d'altres documents, hi figuren la Memòria Viu el Parc 2012,la Memòria del
parc2012, iel Pla d'objectius iactuacions 2013.
Pel que fa a I'evolució interanual d'indicadors (201112012), és a dir, al assoliment
dels indicadors de gestió, diu que tal com es reflecteix al gràfic, aquests s'han
assolit en un 80 % aproximadament..
Per últim, comenta que la segona part del informe de gestió, referent als objectius
més rellevants propostes d'actuacions per a l'any 2013, s'ha repartit als
assistents, al dossrer lliurat a mans al inici de la sessió on hi figura la informació
corresponent.
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10.

Torn de paraules

No se'n formulen.

I sense més assumptes per tracta¡ s'aixeca la sessió i s'estén aquesta acta que
signen el President i la Secretària delegada que en dóna fe.
El President

La Secretària delegada

Andreu Carreras Puigdelliura

g

Núria Marcet Palau
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