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REUNIÓ INFORMATIVA DELS ASSUMPTES CORRESPONENTS A
L'ASSEMBLEA GENERAL
CONSORCI DEL PARC DE LA SERRALADA DE MARÍNA

Acta de la sessió celebrada el dia 12 de novembre de 2013

Garàcter:
Convocatòria:
Hora de començament:
Hora d'acabament:
Lloc:

ordínari
primera
13:05 hores
14:00 hores

Sala d'Actes del carrer Londres, de Barcelona

ASSISTENTS:
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@
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ll-lma. Sra. Ma Elena Pérez Garcia

z

Vocal:
ll.lm. Sr. Jordi Portabella Calvete

Secretaria deleqada
Sra. Núria Marcet Palau

lnterventor deleoat:
Sr. Pere Seuba Hemández
¿r
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Ël¿

Altres assistents:
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Sr. Jordi Padrós Selma, Coordinador d'Espais Naturals
Sr. Ramon Espinach Grau, Gerent del Gonsorci del Parc de la Senalada de Marina
sra. cinta Pêrez Figueras, Directora del parc de la serralada de Marina

sr. Juli Mauri de los Rios, cap de serveis
I'Ajuntament de Montcada iReixac

Municipals

i

de Medi Ambient

Sr. Francesc Bernet Viñas, Gap del Servei de Medi Ambient
I'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
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El Consorci està format també pels aiuntaments de Badalona, Montcada i
Ro¡xac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Fost de Campsentelles i Tiana.
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Excusen la seva absència:
ll'lm. Sr. Andreu Carreras Puigdelliura
ll'lm. Sr. Joan Puigdolfers Fargas
ll.lm. Sr. JordiSena lsem
Sra. Margarita Arce Marin
Sr. Esteve Serrano Ortín
ll'lma. Sra. M. Mercè Rius Serra
Sr. Joan Pau Hernández Roura
Sra. Ma Jesus Hervàs Minguez
Sra. Judith Mojeda Utrera
Sra. Alejandra Sevilla Oliveras

ORDRE DEL DIA DE LA SESSIO:

1

. Aprovació de I'acta de la sessió del dia

1

1 d'abril de 2013.

2. Dictamen pel qual es proposa aprovar les bases reguladores i la convocatòria
de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a entitats i associacions
sense finalitat de lucre, i centres docents públics o concertats, per a l'any 2014.
3. Dictamen pel qual es proposa aprovar el pressupost del Consorci per a
I'exercici2014.

4. Dictamen pel qual es proposa aprovar I'estudi "ldentificació i avaluació de
riscos del personal del Consorci", elaborat per l'Oficina de Prevenció de Riscos
Laborals de la Diputació de Barcelona.
5. Donar compte del decret que aprova la modificació de crèdit, relativa a la
generació de crèdit provinent de I'aportació de la DiputacÍó de Barcelona per
import de cinquanta mileuros (50.000,00€) al Consorci, amb número de
registre de resolució 12012013.

6. Donar compte de I'lnforme Econòmico-financer del'any 2012.
7. Donar compte de les resolucions de la Presidència
B. Presentació del nou portalweb de la

Xaxa de Parcs Naturals.

9. lnforme de gestió.
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10. Torn de paraules.
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIó INFORMATIVA

En iniciar-se la sessió, la Secretària Delegada exposa que en no haver-se assolit el
quòrum necessari per a la celebració de la Assemblea General, es fa ús de la
possibilitat prevista a I'article 21.4 dels Estatuts, de tractar la present sessÍó com una

Parc de la
Serralada de Marina
Xarxa de Parcs Naturals

reunió lnformativa, per donar compte als presents dels assumptes inclosos a l'ordre
def dia, el que comporta la possibilitat que díta reunió constitueixi un motiu per
acreditiar, en el seu cas, I'adopció de la competència de I'Assemblea general per part
de la presidència, per raons d'urgència, fet que suposaria la necessitat de ratificació
posterior per I'Assemblea General.
La reunió informativa es desenvolupa tal i com s'indica a continuació:

1. Aprovació de l'acta

de la sessió del dia

ll

d'abrilde 2013

Es dona compte de I'Acta de la sessió del dia 1'1 d'abril de 2013.

2.

Dictamen pel qual es proposa aprovar les bases reguladores de la
convocatòria de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a
entitats i associacions sense finalitat de lucre per a l'any 2014.

Es dona compte deldictamen epigrafiat.

En particular, el Sr. Ramon Espinach, Gerent del Parc, dóna compte de la proposta de
dictamen i destaca els punts més rellevants de las bases, tot indicant que la quantitat
destinada a I'atorgament de les subvencions ha augmentat de 5000 a 8000 euros
respecte a l'exercici anterior.
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3.

À

Dictamen pel qual es proposa aprovar el pressupost del Gonsorci per a
I'exercici 2014.
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ch comenta que la proposta

de pressupost per
,68, euros, quantitat que suposa un increment en
relació amb I'any anterior, d'un 17o/o. Es tracta d'un pressupost anivellat tant pel que fa

ere Seuba indica que compten amb I'informe

a respecte al compliment de la normativa

que
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4.

Dictamen pel qual es proposa aprovar l'estudi "ldentificació i avaluació
de riscos del personal delGonsorci", elaborat per l'Oficina de Prevenció
de Riscos Laborals de la Diputació de Barcelona.
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Es dona compte del dictamen epigrafiat.

En particular, el Sr. Espinach fa un resum de la proposta de referència
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El Consorci està format també pels a¡untaments ds Badalona, Montcada i
Re¡xac, Santa Coloma de Gram6net, Sant Fost do Campsêntsll6s i Tiana.
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5.

Donar compte del decret que aprova la modificació de crèdit, relativa a
la generació de crèdit provinent de I'aportació de la Diputació de
Barcelona per import de cinquanta mil euros (50.000,00€) al Gonsorci,
amb número de registre de resolucló 120/,2O13

El Sr Seuba explica que Ia modificació de pressupost del 2013 és de 65.000 euros;
50.000 provenen de la majoraportaciófeta perla Diputació de Barcelona, i15.000 de
I'estalvifet, afortunadament, en la partida de prevenció d'incendis.

6.

Donar compte de l'lnforme Econòmico-financer de I'any 2012.

El Sr. Seuba explica que f informe del Consorci es presenta a final de desembre al Ple
de la Diputació de Barcelona, junt amb la resta d'informes de les entitats que formen el

a

I'exercici 2012 no hi figuren observacions, ni
indicacÍons de gestió que es segueixin per millorar aquells aspectes assenyalats en el

seu Sector Públic, el qual per
mateix.

7.

Donar compte de les resolucions de la Presidència

La Secretària delegada dóna compte de la relació de resolucions de la Presidència
adoptades des de la danera sessió de I'Assemblea General i que conesponen al
funcionament ordinari de l'ens, numerades amb el números 32 a 117 ambdós inclosos
al llibre de resolucions de I'any 2013.
Comenta que si volen amplíar la informació, els decrets i els expedients conesponents
es troben a la seva disposició.

8.

Presentació del nou portalweb de la Xaxa de Parcs Naturals
(aquest punt es tracta al final de la sessió)

La Sra. Cinta Pérez, Directora del Parc, comenta la creació del nou portal web. de la

Xaxa de parcs, i ho il.lustre amb un video de presentació que reflecteix totes

les

aplicacions que compren, que són moltes, variades icomplementàrÍes.

9.

lnforme de gestió

La Sra. Cinta Pèrez, Directora del parc, presenta amb el suport d'un power point,
I'informe de gestió, d'acord amb el guió següent:
Programa d'activitats
ú
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1. Conservació i tractament físic del territori
2. Foment del desenvolupament i de la participació
3. Ús social i educació ambiental
4. Activitats generals
PIa de Conservació

Parc de la
Serralada de Marina
Xarxa de Parcs Naturals

En relació amb les poblacions controlades es refereix tant a la fauna com a la flora i
hàbítats d'interès de conservació prioritària, així com a les espècíes i a les accions
realitzades durant I'any 2013, d'acord amb següent detall:
Fauna d'interès de conse¡vació prioritària

.

Seguiment dels paràmetres reproductors de l'astor (Accipiter gentitis), t'àguila
marcenca (Circaetus gallicus) i I'aligot vesper (pernis apivorus)

.

Estudide I'hàbitat potencialdelllargandaix ocel.lat (Timon tepidus) i disseny det
seguiment de I'espècie

Treballs de conseruació de flora vascular

.

Seguiment visual de I'hàbitat del fraret (Arisarum simorrhinum)
menuda (A/arcrssus dubius)

.

Estudi dels briòfits. Catàleg

i

i de ta nadala

avaluació del seu esfaf de conseruacio en els

amhients favorables.

Accions realitzades durant I'any 2013:
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Flora
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habitats d'interès de conseruació prioritària

Formació de la guarderia
Seguiment de les poblacions i posslÞ/es impacfes (guarderia)

coordinació per evitar pressió

de l'ús ptiblic (trepig, arranjaments

pista,

activ itats org an itzades)

Estudi taxonòmic i d'autoecologia de /es espêcies

!

Millora d'espars oberfs (projectes Caixa)
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Control de flora exòtica dels tonents
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Fauna d'interès de eonservació príoritàría
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Seguiment icontrol de la nidifîcació iestudi poblacional (ornitòlegs)

À(r)

Coordinació i informació per evitarpressró de l,(ts ptibtic
Treballs foresfa/s (proiectes Caixa)
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El Consorci està format també pels ajuntaments de Badalona, Montcada i
Fìeixac, Santa Coloma de Gramenel, Sant Fost ds Campsentelles i Tiana.
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Campanva de Viqilància i Prevenció d'incendis
Es va desenvolupar des del 12 de juny al 12 de setembre, amb horari d'1 1 :30 a 1 9:30.

EIs mitjans disponibles van ser:

4 torres, I

cotxe-cuba, 1 cotxe 4x4,

i el control

radiotelefònic.
Quant al personal: 8 guaites, 3 vigilants, 1 coordinador i 2 operadors ràdio.
Fa esment d'una la petita reducció de coûes que passen de dos a un. Per altra part, la
vigilància es va dur a terme en connexió i col'laboració amb els bombers.

lncendis dins la camoanva

Mostra un quadre que reflecteix el paratge, municipi i causa de l'incendi, així com la
superfície cremada amb distinció de matollo arbrat, i eltotal
El total de superfície cremada: ha estat de 2,27 ha. Comenta que ha estat una molt
bona campanya, amb dos focs més rellevants: els incendis a les Comunes, sobre
I'ermita de I'Afegria a Tiana, i el més significatiu el del camí de la Font de I'Alzina, a
Santa Coloma de Gramenet.

:

El número total d'incidències ha estat 143, i les originades per fum o foc,53.

Mostra un quadre os es detalla la Tiooloqia de les incidències, per el tipus, la
i la seva resolució. Comenta que al territori periurbà no
però si masies, però no tots compten amb l'ajuda
propietaris
forestals,
existeixen
altenitori.
d'ADFs
notificació, les actuacions

També projecte en power polnf I'Estadística d'incendis 1990-2013, on destaca el petit
nombre d'incendis i de superfície cremada.
Gestió dels ecosistemes forestals 120'12l13). En el marc del conveniamb l'Obra Social
I'la Caixa"compren les actuacions següents:

- la creació de devesa a la zona dels antics camps de conreu de can Fàbregas i can
Pla als voltants de Sant Pere de Reixac, a Montcada i Reixac

- la millora de regeneració natural de roures i

alzines. Selecció de tanys, poda
selectiva, estassada i eliminació de restes. Als voltants delturó d'en Moià a Montcada i
Reixac. lndica que aquesta actuació es recull en ef projecte 2012-2013, en I'actualitat
s'està redactant el de l'any vinent.
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Gestió dels ecosistemes forestals i de riben {.2012113. Compren:
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- la millora de regeneració natural de roures i alzines. Selecció de tanys,
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selectíva, estassada i eliminació de restes. Als voltants de can Peces,
Reixac.

poda

a Montcada

i

Parc de Ia
Serralada de Marina
Xarxa de Parcs Naturals

- Ia recuperació

d'ametllers amb poda de millora i eliminació de vegetació invasora.
Trebafls d'estassada en antigues vinyes i camps de conreu. Als voltants de can Moià
a Montcada i Reixac.

Gestió dels ecosistemes forestals 12013/14). Compren:

- el Projecte de recuperació de terrenys agrícoles i forestals, obertura d'espais

i

regeneració de la riera als voltants de Sant Jeroni de la Murtra a la vall de Betlem de
Badalona; el pressupostd'execució del projecte: 110.000 euros
Explica que es pretén dignificar la zona, i ordenar l'ús públic, atès l'interès que té
aquest espaí, i és un dels projectes a desenvolupar amb I'Obra Social "la Caixa"
ll Trobada d'Entitats

Es va celebrar el 6 de novembre al Centre de Documentació del parc Biblioteca
Municipal Elisenda de Montcada, amb I'assistència de 25 persones que representaven

a 17 entitats.
Comenta que es tracta d'una representació interessant, i es va prendre nota de les
aportacions.
Les subvencions

Es detalla el nom de I'entitat o associació, els projectes subvencionats, així com
l'import atorgat per a cadascun d'ells. L'import total és de 5.000,00 euros
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Les subvencions per I'anv 2014

La Sra. Cinta Pérez indica que s'obra una línia de subvencions de la Diputació a
particulars i empreses dins l'àmbit dels parcs per a la instal.lació de calderes de
biomassa.

El Sr. Ramon Espínach explicita que es tracta de la primera línía de subvencions
comuna per tota la Xaxa de parcs naturals, es a dir, parcs de gestió directa i
consorcis.
La línea de subvencions del Consorci a entitats s'ha incrementat fins a 8.000 euros.

L'ananiament de camins. Es projecte

i fa esment del nom dels camins i

longitud

coffesponent, amb un total de camí arranjat de 22.132 metres.
¿

El proiecte de connexió del camí carener Badalona-Sant Fost. lndica la conveniència
de connectar aquest cami, perquè hi passi el cotxe per a la prevenció d'incendis.
, es projecten
dos imatges dels talussos amb esllavissades, d'abans i desprès de la lntervenció.

Desbrocades de franoes de oroteccíó i maroes de camins. Es detalla cadascuna de les
actuacions.
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Nou orotocol de sequretat. El qual compren un fulletó amb recomanacions pels
visitants, i un Pla de prevenció de riscos, d'ordre intem.
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El Consorci està format també pels ajuntaments de Badalona, Montcada i
Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Fost dê Campsentolles i Tiana.
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Es fa esment i es mostren les publicacions d'aquests daners mesos.

Pla d'itineraris. Comenta que és com un sub pla de desenvolupament del Pla

d'ltineraris de la Xaxa de Parcs Naturals, que pretén atendre les peticions i alhora
complir amb els objectius i criteris de gestió, amb indicació del nom de cada itÍnerari i
senyalització, iexplica que aquest any s'ha dut a terme: SL-C144 La Vall de Sant
Jeroni.

Senvalització. Mostra amb imatges les noves senyalitzacions.
Restauració de l'entom de la Creu de Montiqalà, indica que està ple de grafitis, i s'han
d'esbonar les pintades, i també fer la senyalització informativa i interpretativa.
Del Proorama Viu el oarc. en destaca:
La festa de les escoles, els dies 19 i 20 de febrer, amb la participació de 16 escoles
507 alumnes; el Matinalal parc, el 14 d'abril, on van participar 1.200 persones.

i

Com a activitats orqanitzades oel oarc es refereix a activitats per la Setmana del
voluntariat ambiental al parc; el Dia Europeu dels Parcs a Sant Jeroni de la Murtra, a
Badalona; les Passejades guiades, i altres activitats des dels equipaments, com
voluntariat, amb intensa participació.
Respecte al nombre d'activitats, s'ha comptabÍlitzat 23 activitats autoritzades i 7.745
participants.
Des de l'1 de gener a 31 d'octubre_mostra una relació amb un total de 40 informes
emesos, sobre activitats diverses i de tipus urbanístic, i un total de 237 incidències.
S'ha recollit 77 Tm a 45 abocaments:

Exposa mitjançant gràfics I'evolució interan
d'execució del oroorama d'activitats

En finalitzar la presentació, conclou dient que el grau d'assoliment dels objectius
tasques realitzades és molt satisfactori, tot i que és millorable.

i

La segona part de I'informe de gestió relatiu als objectius més rellevants i proposta
d'actuacions per a I'any 2014, es recull al document repartit entre els assistents a I'inici
de la sessió.

10. Torn de paraules.
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El Sr. Jordi Padrós Selma es presenta com a Coordinador d'àmbit d'espais naturals,
comenta que des de fa cinc mesos col'labora en aquesta Àrea.
Excusa I'absència del Sr. Andreu Carreres i s'ofereix per ajudar en el que calgui.

i

Parc de la
Serralada de Marina
Xarxa de Parcs Naturals

I sense més assumptes per tractar, s'aÍxeca la sessíó í s'estén aquesta acta

que

signen la Vicepresidenta, la Secretària delegada que en dóna fe.

La Vicepresidenta

Núria Marcet Palau

Ma Elena Pérez Garcia

Parc de la
Serralada de Man¡..
Xanra de Parcs Naturals
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El Consorc¡ està format també pels aiuntaments de Badalona, Montcada i
Beixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Fost de Campsentellos i T¡ana.
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