1/2014
ASSEMBLEA GENERAL
CONSORCI DEL PARC DE LA SERRALADA DE MARINA
Acta de la sessió celebrada el dia 3 d’abril de 2014

Caràcter:
Convocatòria:
Hora de començament:
Hora d’acabament:
Lloc:

ordinari
primera
13:10 hores
14:00 hores
Sala 3A edifici del Vagó- Carrer Comte d’Urgell, 187Barcelona

ASSISTENTS:

President
Il·lm. Sr. Andreu Carreras Puigdelliura
Vicepresidenta primera
Il·lma. Sra. Maria Elena Pérez García
Vocals
Sra. Margarita Arce Marín
Sr. Juan Francisco Fernández Alvarez
l·lm. Sr. Joan Puigdollers Fargas
Il·lm Sra. Alejandra Sevilla Oliveras

Secretaria delegada
Sra. Núria Marcet Palau
Interventor delegat
Sr. Pere Seuba Hernández

Altres assistents
Sr. Ramon Minoves Pujol, Coordinador en matèria d’espais naturals i medi ambient.
Diputació de Barcelona
Sr. Jordi Padrós Selma, Coordinador d’àmbit d’espais naturals. Diputació de Barcelona
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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. Enric Rasche Vilanova. Director. Direcció Territorial Oriental
Sr. Jordi Català Morell,Tècnic de l’Ajuntament de Montcada i Reixac
Sr. Francesc Bernet Viñas, Cap del Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat de
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Sr. José Navarro Martin, Regidor de l’Àrea de gestió i millora de l’administració de
l’Ajuntament de Tiana
Excusen la seva absència:
Sra. Sònia Egea Pérez
Sr. Joan Pau Hernández Roura
Sra. Judith Mojeda Utrera
Il·lm. Sr. Jordi Portabella Calvete
Sra. M. Mercè Rius Serra
Il·lm. Sr. Jordi Serra Isern
Sr. Esteve Serrano Ortín
ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ:
Sessió de data 3 d’abril de 2014
1. Aprovació de l’acta de la sessió del dia 5 de desembre de 2013.
2. Donar compte del decret que aprova la liquidació del pressupost de l’exercici de 2013,
amb número de registre de resolucions 17/2014.
3. Donar compte del decret que aprova la modificació de crèdit 1/2014 del pressupost de
l’any 2014, per a la incorporació dels romanents de crèdit procedents de la liquidació
del pressupost de l’any 2013.
4. Dictamen pel qual es proposa informar i aprovar el Compte General del pressupost de
l’exercici 2013.
5. Dictamen pel qual es proposa l’aprovació de l’inventari de béns i drets del Consorci del
Parc de la Serralada de Marina actualitzat a 31 de desembre de 2013.
6. Dictamen pel qual es proposa l’aprovació de l’execució de l’acord adoptat pel Ple de la
Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de 19 de desembre de 2013, que aprova
l’Acord de la Mesa General de Negociació de matèries comunes de 29 de novembre de
2013, i del reconeixement del personal al servei del Consorci de Marina de la percepció
dels 44 dies que suposa la part proporcional de la paga extraordinària del mes de
desembre del 2012.
7. Donar compte de les resolucions de la Presidència.
8. Informe de gestió
9. Torn de paraules
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. Aprovació de l’acta de la sessió del dia 5 de desembre de 2013.
En haver-se acompanyat amb la convocatòria de la sessió una còpia de l’Acta de la
sessió de data 5 de desembre de 2013, es dona 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 l’Assemblea General de data 5 de
desembre de 2013, s’aprova per unanimitat.
A continuació, el Sr. Pere Seuba, Interventor delegat del Consorci, exposa amb detall
el contingut dels decrets i dictàmens, corresponents als punts 2 a 6, ambdós inclosos,
de l’ordre del dia dels quals se’n dóna compte o es sotmeten a l’aprovació per
l’Assemblea General.
2. Donar compte del decret que aprova la liquidació del pressupost de l’exercici
de 2013, amb número de registre de resolucions 17/2014.
Es dóna compte del decret, el text íntegre del qual es transcriu a continuació:
“L’art. 191.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, determina que el pressupost de cada exercici es liquidarà quant
a la recaptació de drets i al pagament d’obligacions el 31 de desembre de l’any natural,
quedant a càrrec de la Tresoreria local els ingressos i pagaments pendents.
D’acord amb l’apartat tercer del mateix art. 191, la liquidació ha estat informada per l’interventor
delegat i ha estat enviada al Consorci per a la seva aprovació pel President.
Segons l’art. 93.1 del RD 500/1990, la liquidació del pressupost posarà de manifest: a) respecte
del pressupost de despeses, i per cada partida pressupostària, els crèdits inicials, les
modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions
reconegudes, els pagaments ordenats i els pagaments realitzats; b) respecte del pressupost
d’ingressos, i per cada concepte, les previsions inicials, les modificacions i les previsions
definitives, els drets reconeguts i anul·lats, així com els recaptats nets.
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 pressupostari de l’exercici; c)
els romanents de crèdit i d) el romanent de tresoreria.
Vist l’informe de la Intervenció.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent:
RESOLUCIÓ
Primer.- Aprovar la liquidació del Pressupost del Consorci del Parc de la Serralada de Marina,
de l’exercici de 2013, que es concreta en les següents magnituds bàsiques:
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RESULTAT PRESSUPOSTARI A 31 DE DESEMBRE DE 2013
Conceptes

Drets
reconeguts
nets

a. Operacions corrents
b.
financeres

Altres

operacions

583.028,63

Obligacions
reconegudes
netes

Resultat
pressupostari

529.336,80

53.691,83

4.143,01

-4.143,01

583.028,63

533.479,81

49.548.82

583.028,63

533.479,81

49.548.82

no

1. Total operacions no financeres (a+b)

Ajustaments

2. Actius financers
3. Passius financers
RESULTAT
L’EXERCICI

PRESSUPOSTARI

DE

Ajustaments:
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses
generals

28.147,64

5. Desviacions de finançament negatives de l’exercici
6. Desviacions de finançament positives de l’exercici

28.147,64

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

77.696,46

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA A 31 DE DESEMBRE DE 2013
Components

Imports any

1. (+) Fons líquids
2. (+) Drets pendents de cobrament
- (+) del Pressupost corrent
- (+) de Pressupostos tancats
- (+) d’operacions no
pressupostàries
- (-) cobraments realitzats pendents
d’aplicació definitiva
3. (-) Obligacions pendents de
pagament
- (+) del Pressupost corrent
- (+) de Pressupostos tancats
- (+) d’operacions no
pressupostàries
- (-) pagaments realitzats pendents
d’aplicació definitiva

Imports any anterior

307.697,27

264.349,78

4.100,13

2.802,25

4.100,13

2.802,25

15.236,32

19.870,29

2.095,05

10.539,79

13.141,27

9.330,50

I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)
II. Saldos de dubtós cobrament
III. Excés de finançament afectat
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I II - III)

296.561,08

247.281,74

296.561,08

247.281,74
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Segon.- Donar compte a l’Assemblea General del Consorci en la primera sessió que es celebri,
de la liquidació aprovada per la Presidència.
Tercer.- Remetre còpia de la liquidació del pressupost al Departament d’Economia i Finances i
al Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya i a la
D elegació d’Hisenda de Barcelona.”

I l’Assemblea General resta assabentada.
3. Donar compte del decret que aprova la modificació de crèdit 1/2014 del
pressupost de l’any 2014, per a la incorporació dels romanents de crèdit
procedents de la liquidació del pressupost de l’any 2013.
Es dona compte del decret, el text íntegre del qual es transcriu a continuació:
“Vista la liquidació del pressupost de 2013 del Consorci del Parc de la Serralada de Marina,
aprovada per Decret de data 17 de març de 2014 amb un romanent de tresoreria per despeses
generals de DOS CENTS NORANTA-SIS MIL CINC CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB VUIT
CÈNTIMS (296.561,08€).
Vista la necessitat d’incorporar com a romanents de crèdit al pressupost del 2014 crèdits per un
import de SEIXANTA MIL CENT DINOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS (60.119,57 €),
que correspon a crèdits el capítols II, IV i VI a finançar amb càrrec al romanent de tresoreria per
despeses generals de la liquidació de l’exercici 2013.
Vist l’informe de l’interventor delegat
Atès que l’article 182 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i els articles 47 i
48 del RD 500/1990, de 20 d’octubre, preveuen la incorporació d romanents de crèdit a l’exercici
següent sempre que existeixin recursos per finançar-los.
Vist l’informe d’intervenció .
Per tot l’exposat, el Gerent proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- Aprovar la modificació de crèdit 1/2014 del pressupost de 2014 per la incorporació de
romanents de crèdit procedents de la liquidació del pressupost de l’any 2013 per un import de
SEIXANTA MIL CENT DINOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS (60.119,57 €), d’acord
amb el detall que es transcriu a continuació i segons el que determina l’article 182 182 del Text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i els articles 47 i 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’exercici 2013.
MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 1/2014
INCORPORACIÓ DE ROMANENTS
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Aplicació

Nº Operació

Nom Tercer

173 22104
173 22709
173 21000
173 46200
173 46200
173 46200
173 46200
173 48901
173 48901

220130000872
220130000075
220130000852
220130000895
220129000002
220130000637
220130000677
220130000451
220130000452

173 48901
173 48901
173 48901
173 48901
173 48901
173 48901

220130000445
220130000449
220130000453
220130000447
220130000450
220130000448

EL CORTE INGLES
SOCIEDAD DE PREVENCION DE NUEVA ACTIVA SLU
TRANSPORTES EXCAVACIONES ORTUÑO
AJUNTAMENT DE BADALONA
AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC
AJUNTAMENT DE TIANA
AJUNTAMENT DE TIANA
ASSOCIACIÓ CONREU SERENY
ASSOCIACIÓ ECOIMA
ASSOCIACIO EDULIS PER A LA DIVULGACIÓ I
L'ESTUDI DE LA CIÈNCIA I EL MEDI
BIOSFERA, ASSOCIACIÓ D'EDUCACIÓ AMABIENTAL
CENTRE D'ESTUDIS SANTFOSTENCS
CLUB MARMUN ESPORT
ELS VERDS DE BADALONA
FUNDACIÓ PERE TARRÉS
LA SELVA DEL VALLÈS - ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE
MAS LLOMBART I MAS CORTS

173 48901 220130000446
173 62400 220130000865

Saldo
5.276,68
595,89
6.897,00
3.000,00
2.000,00
5.000,00
6.700,00
1.593,33
360,00
300,00
400,00
300,00
796,67
300,00
300,00
300,00
26.000,00
60.119,57 €

Total

FINANÇAMENT
ECONÒMIC
87000

DESCRIPCIÓ
Romanent Tresoreria. Per a despeses generals

Total

IMPORT
60.119,57 €
60.119,57 €

Segon.- Donar compte de la present resolució a l’Assemblea General del Consorci del Parc de la
Serralada de Marina en la propera sessió que se celebri.”

I l’Assemblea General resta assabentada.
4. Dictamen pel qual es proposa informar i aprovar el Compte General del
pressupost de l’exercici 2013.
La Secretària delegada comenta que en aquest acte l’Assemblea General es
constitueix, també, en Comissió Especial de comptes, als efectes d’informar del
Compte General.
L’Assemblea General aprova per unanimitat el present Dictamen, el text íntegre del
qual és el següent:
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“Finalitzat l’exercici pressupostari i comptable, el Consorci del Parc de la Serralada de Marina
ha procedit a formar i elaborar els estats i comptes anuals, així com els annexos, que amplien
la informació continguda als estats anuals, comprensius de totes les operacions
pressupostaries, independents i auxiliars, patrimonials i de Tresoreria portades a terme durant
l’exercici de 2013, conforme amb allò que preveuen, el Text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat pel RDL 2/2004, de 5 de març i la regla 100 de l’Ordre de 23 de
novembre de 2004, per la qual s’aprovà la Instrucció del model normal de Comptabilitat Local.
Als Estats anuals assenyalats, s’hi acompanyen, en compliment d’allò que disposa la regla 98.1
de la Instrucció de Comptabilitat, els següents annexos: 1) Balanç de Situació; 2) compte de
Resultats Econòmico-Patrimonial; 3) Estat de Liquidació del Pressupost; 4) Memòria.
Els estats i comptes esmentats, apareixen degudament justificats amb caràcter general amb els
documents comptables i Llibres de Comptabilitat a què fa referència el Títol II de la Instrucció
de Comptabilitat.
Per tot això, un cop elaborat per la intervenció, segons estableixen les bases d’execució del
pressupost, el compte general de l’exercici 2013 es sotmet a informe de l’Assemblea General
constituïda en aquest acte, també, en Comissió Especial de Comptes.
Per tant, el sotasignat, Gerent del Consorci del Parc de la Serralada de Marina, presenta el
compte general del consorci de l'any 2013, per a ser informat i aprovat, si s’escau, per
l’Assemblea General, prèvia la informació pública preceptiva, tot proposant l'adopció del
següent
ACORD
Primer.- Informar favorablement i aprovar el Compte General del Consorci del Parc de la
Serralada de Marina de l’exercici 2013 integrat pels estats i comptes anuals, determinats a
l’article 209 Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel RDL 2/2004, de
5 de març, i a l’Ordre de 23 de novembre de 2004, per la qual s’aprovà la Instrucció del model
normal de Comptabilitat Local, regles 100 i 98.1
Segon.- Exposar al públic el Compte General del Consorci del Parc de la Serralada de Marina
de l’exercici de 2013, de conformitat amb el que disposa l’article 212 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, per un termini de quinze dies, durant els quals i vuit dies
més els interessats podran presentar reclamacions, reparaments o observacions.
Tercer.- Considerar aprovat amb caràcter definitiu el Compte General de l’exercici 2012 del
Consorci del Parc de la Serralada de Marina, en cas de no haver-se presentat cap reclamació,
reparament o observació.
Quart.- Retre el Compte General a la Sindicatura de Comptes, en compliment d’allò que
disposa l’article 212.5 del dit text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals i l’article 9
de la Llei 15/1991, de 4 de juliol, de modificació de la llei 6/1984, de 5 de març, de la
Sindicatura de Comptes.”

5. Dictamen pel qual es proposa l’aprovació de l’inventari de béns i drets del
Consorci del Parc de la Serralada de Marina actualitzat a 31 de desembre de
2013.
L’Assemblea General aprova per unanimitat el present Dictamen, el text íntegre del
qual és el següent:
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“L’article 86 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de
les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, i l’article 222 del Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel D.L, 2/2003, de 28 d’abril, estableixen
l’obligació, per als ens locals, de rectificar anualment l’inventari de llurs béns i drets, comprensiu
dels béns de domini públic i els patrimonials, els drets i els valors mobiliaris.
D’acord amb l’article 222.2 del TRLMRL, l’inventari ha d’ésser objecte d’actualització continuada,
sens perjudici de la seva rectificació i comprovació que s’ha de fer cada any, en el primer cas, i
cada cop que es renovi la Corporació, en el segon.
Com sigui que correspon a l’Assemblea General del Consorci del Parc de la Serralada de Marina
l’aprovació, rectificació i la comprovació de l’inventari, d’acord amb el previst a l’article 105 del
Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre.
En virtut de tot això, el Gerent sotasignant proposa que el President del Consorci elevi a
l’Assemblea General, l’adopció del següent:

ACORD
Primer.- Aprovar la rectificació de l’inventari de béns i drets del Consorci del Parc de la Serralada
de Marina, referit a 31 de desembre de 2013, per import global de DOS-CENTS SETANTA MIL
CINC-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB VUITANTA TRES CÈNTIMS (270.587,83 €),
d’acord amb els annexos I i II.
Segon.- Trametre una còpia de l’Inventari – Balanç a 31 de desembre de 2013, autoritzada per
la Secretària i amb el vist-i-plau del President, al Departament de Governació de la Generalitat
de Catalunya, en aplicació del que disposa l’article 86 del Text Refòs de les disposicions legals
vigents en matèria de Règim Local, aprovat pel RDL 781/1986, de 18 d’abril, i l’article 105.3 del
Reglament de patrimoni dels Ens Locals.”

6. Dictamen pel qual es proposa l’aprovació de l’execució de l’acord adoptat pel
Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de 19 de desembre de
2013, que aprova l’Acord de la Mesa General de Negociació de matèries
comunes de 29 de novembre de 2013, i del reconeixement del personal al
servei del Consorci de Marina de la percepció dels 44 dies que suposa la part
proporcional de la paga extraordinària del mes de desembre del 2012.
L’Assemblea General aprova per unanimitat el present Dictamen, el text íntegre del
qual és el següent:
“L’acord plenari de la Diputació de Barcelona de 19 de desembre de 2013 pel qual s’aprova
l’Acord de la Mesa General de Negociació de matèries comunes de 29 de novembre de 2013,
es reconeix el dret del personal al servei de la Diputació de Barcelona a la percepció de la part
proporcional de la paga extraordinària del mes de desembre del 2012, corresponent als serveis
prestats durant el període de meritament previ a l’entrada en vigor del RDL 20/2012, de 13 de
juliol.
Vist l'article 36.2 dels estatuts del Consorci del Parc de la Serralada de Marina (BOPB
30.05.06) on es diu que "El personal del Consorci restarà sotmès als convenis i pactes
Col·lectius aplicables al personal de la Diputació de Barcelona, ..."
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Atès que els treballadors Sr. José Santaella Alegre, Sra. Rebeca Ballesteros Méndez, i la Sra.
Estel.la Sala Castany que actualment presten els seus serveis en el Consorci de la Serralada
de Marina i que en el període de meritat per assolir el dret a percebre la part proporcional de la
paga extra de referència, varen prestar els seus serveis en la Diputació de Barcelona.
Vist el protocol 1.03 d’octubre de 2003 aprovat per la Diputació de Barcelona que regula el
pagament de conceptes retributius meritats en altres entitats, estableix que faci efectives les
quantitats a què tingui dret un empleat en l’entitat en la qual es troba d’alta en nòmina en el
moment del pagament.
Vista l’existència de crèdit al capítol I del pressupost del Consorci del Parc de la Serralada de
Marina.
En virtut de tot això, el gerent del Consorci del Parc de la Serralada de Marina proposa que el
president del Consorci elevi a l’Assemblea General per a la seva aprovació els següents
ACORDS
Primer.- EXECUTAR l’acord adoptat pel Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària
de 19 de desembre de 2013, que aprova l’Acord de la Mesa General de Negociació de
matèries comunes de 29 de novembre de 2013, i RECONEIXER del personal al servei del
Consorci del Parc de la Serralada de Marina la percepció dels 44 dies que suposa la part
proporcional de la paga extraordinària del mes de desembre del 2012, corresponent als serveis
prestats durant el període de meritament previ a l’entrada en vigor del RDL 20/2012, de 13 de
julio.
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de quatre mil dos euros amb quatre cèntims
(4.002,04 €) amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 173/13000, 173/13002 i 173/13100
del vigent pressupost del Consorci del Parc de la Serralada de Marina, d’acord amb les
restriccions assenyalades en el punt Primer, Tercer paràgraf de l’acord del Ple de la Diputació
de Barcelona de 19 de desembre de 2013.”

7. 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 l’Assemblea General i que corresponen al
funcionament ordinari de l’ens, numerades amb els números 118 a 148 ambdós
inclosos, del llibre de resolucions de l’any 2013 i del 1 al 22 de l’any 2014.
Comenta que si els membres de l’Assemblea volen ampliar la informació, els decrets i
els expedients corresponents es troben a la seva disposició.
I l’Assemblea General resta assabentada.
8. Informe de gestió
La Directora del parc, Sra Cinta Pérez, presenta l’informe de gestió, amb l’ajuda d’un
power point, tal com s’indica a continuació:

9

Programes i subprogrames d’activitats 2014
1.

CONSERVACIÓ I TRACTAMENT FÍSIC DEL TERRITORI
1.1. Activitats de conservació i restauració
1.2. Activitats de prevenció i gestió del territori

2.

FOMENT DEL DESENVOLUPAMENT I DE LA PARTICIPACIÓ
2.1. Consell comissions i convenis
2.2. Polítiques de foment: agrícola, forestal, de serveis i cultural
2.3. Infraestructures i serveis generals

3.

ÚS SOCIAL I EDUCACIÓ AMBIENTAL
3.1. Creació i manteniment d’equipaments
3.2. Activitats d’ús social, educació ambiental i publicacions

4.

ACTIVITATS GENERALS
4.1. Activitats de planificació, seguiment i avaluació
4.2. Activitats general i de suport

CONSERVACIÓ I TRACTAMENT FÍSIC DEL TERRITORI
PLA DE CONSERVACIÓ
Treballs realitzats o en procés:
- la redacció del Pla de conservació del patrimoni natural del parc
- la planificació de seguiment de la flora prioritària i d’interès del parc, que compren el
control d’espècies invasores, i els censos executats per guardes i tècnics del parc.
Comenta que també es treballa amb voluntariat i amb empreses externes.
- l’actuació de millora d’hàbitat per afavorir la fauna prioritària del parc, que inclou els
treballs forestals i control d’espècies invasores de vegetació per afavorir la presència
de Xerocrassa
- la planificació de seguiment de la fauna d’interès del parc pel 2014, seguiments
executats tant per guardes i tècnics del parc com per personal extern ;
Assenyala com també alguns estudis i projecte que no es podien realitzar amb mitjans
propis, s’han definit per tècnics externs.
CONVENI DIPUTACIÓ DE BARCELONA – LA CAIXA
Gestió dels ecosistemes forestals i de ribera (2012/13)
S’han efectuat treballs forestals a Can Peces, Can Pla, Can Moià i Can Fàbregas
(Montcada i Reixac), amb un total de 27,1 ha.
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Gestió dels ecosistemes forestals 2013/2014
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. Es tracta d’un del projectes més emblemàtics
- l’ordenació de l’ús públic i els accessos. Indica que compta amb l’autorització del
propietari, i el pressupost d’execució del projecte és de 110.000 €.
MANTENIMENT DE FRANGES CONTRA INCENDIS
S’han dut a terme importants actuacions:
- Alts voltants del centre de gestió del parc 1,2 ha
- Alts voltatnts de la cartoixa de Montalegre 2,42 ha
- Manteniment de les vies de servei (obrint caixa a ambdues bandes del camí) 20.000
m lineals
- Manteniment de les franges de protecció tallafocs i d’altres 160.000 metres quadrats.
- Camí carener 45.000, metres quadrats
PLA DE VIGILÀNCIA CONTRA INCENDIS FORESTALS 2014
Assenyala que aquest és un dels temes més importants del informe de gestió.
El dispositiu de vigilància compren:
4 punts de guaita (8 guaites)
1 vehicle de primera intervenció (3 vigilants)
2 rutes d’unitats del PVI (1 vigilant/cotxe)
1 auxiliar de zona/coordinador del dispositiu
- Control del PVI situat al parc de bombers de Bellaterra. Indica que hi ha dues rutes
que s’implementen
- En situació de risc alt d’incendi (Pla Alfa), es preveu l’activació del Pla d’actuacions
especials amb les ADF del territori
- el període s’estén de juny a setembre
Posa de relleu, que degut a les característiques de la zona, es produeixen incendis
amb certa freqüència, i es considera important aquest esforç previ d’establir un
dispositiu potent.
FOMENT DEL DESENVOLUPAMENT I DE LA PARTICIPACIÓ
Obertura de nou camí
L’actuació suposa la connexió del camí carener Badalona- Sant Fost en compliment
del Pla de Prevenció d’Incendis, amb una longitud de 525 m, i una amplada: 3,5–2,5
m.
La Sra. Pèrez diu que es tracte d’un projecte complex, però ja s’ha executat.
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El Sr. Espinach precisa que l’accés es troba tancat al públic en general, i tant sols hi
pot accedir el servei d’extinció d’incendis.
Manteniment de Camins
Al power point es recull el nom dels camins i metres corresponents a cadascun d’ells,
amb un total de 47.996 metres lineals
Millores en Infraestructures i serveis generals
Construcció d’un cobert de 8 x 7 m a la terrassa inferior del Centre de gestió per
l’emmagatzematge de material.
Adquisició d’un vehicle pick-up pel servei de guarderia, que s’utilitza per recollir
escombraries.
Nous projectes
Parc a taula
Indica que es tracta d’un projecte transversal, que es dur a terme als 8 parcs de la
Xarxa de parcs naturals. Aquest programa enllaça el sector primari i terciari del
parc.
Es celebren reunions preparatòries al llarg de 2014 als diferents municipis
amb els
actors implicats.
La implantació es farà l’any- 2015
-

Programa anual de subvencions a entitats
-

Presentació de sol·licituds: Fins el 28 de febrer
Número de sol·licituds presentades: 12
Previsió pressupostària: 8.000 €. Indica que s’ha incrementat en una petita
quantitat en relació amb l’any anterior

ÚS SOCIAL I EDUCACIÓ AMBIENTAL
Treballs de manteniment en equipaments:
-

Reparació de la tanca al voltant de l’Obsercvatori astronòmic de Tiana
Instal·lació de taules i bancs a la nova àrea d’eplai al Bosquet de les Escoles de
Santa Coloma
Construcció d’un papallonari a l’Escola de Natura Angeleta Ferrer a Badalona

Viu el Parc 2014
Compren les activitats següents:
- Viu el parc escolar 20, 21 i 22 de maig
- Matinal a Sant Jeroni de la Murtra, 27 d’abril
- Nit d’estels a l’Observatori de Tiana, 26 d’abril
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Passejades guiades
Hi ha una programació de dotze passejades guiades amb l’objectiu de donar a
conèixer el patrimoni natural i cultural del parc.
Comenta que aquesta programació gaudeix d’un gran èxit, i es tracta de mantenir uns
serveis de qualitat amb uns grups no gaire nombrosos.
Nous projectes
L’objectiu general és donar a conèixer l’existència d’un espai natural protegit, i posar
en valor el parc entre els habitants dels municipis del parc, amb dos projectes
concrets: l’Audiovisual del parc i l’Exposició itinerant
Projectes de senyalització, en fase d’execució
La senyalització interpretativa amb representacions pictòriques del jaciment
iber de les Maleses en col·laboració amb l’Ajuntament de Montcada i Reixac.
Indica que abans de l’estiu estarà finalitzat.
La senyalització d’un itinerari a la vall de pomar a Badalona
-

Edició de publicacions, en fase de preparació
-

Fulletó de l’itinerari de la Font del Tort (Montcada i Reixac)
Fulletó de l’itinerari de la font de l’alzina al Puig Castellar (Sta. Coloma)
Revisió i reedició del fulletó de les papallones de la serralada de Marina. Comenta
que ha tingut molt d’èxit.

Participació en activitats pedagògiques i de difusió
En destaca: la festa del bosc de Badalona, organitzada per l’Ajuntament de Badalona
amb la col·laboració del parc, i la plantada popular a Tiana, organitzada per
l’Ajuntament de Tiana, també amb la col·laboració del Parc.
A continuació informa de dues activitats previstes per al mes de maig:
-

la jornada de neteja europea o Clean-Up day , prevista pel 10 de maig, la qual
consistirà en la neteja dels entorns de la Font de l’Amigó i de Can Ruti (Badalona)
per part del Cercle de Voluntaris dels parcs naturals

-

El Dia Europeu dels Parcs, d’acord amb les dates següents:

-

23 de maig. Amb col·laboració d’Ecometrópoli de Santa Coloma de Gramenet:
Itinerari naturalístic de can Zam a la font de l’Alzina.

-

24 de maig. Jornada de portes obertes i visites guiades al monestir de Sant Jeroni
de la Murtra i als horts de Conreu Sereny.

-

25 de maig. Escola de Natura Angeleta Ferrer: Tallers i activitats i passejada per la
vall de Pomar. Jornada de portes obertes a l’Observatori Astronòmic de Tiana.
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-

IX Universitat Catalana d’Estiu de Ciències de la Natura

ACTIVITATS GENERALS
Assenyala que aquesta quarta part del programa és més de caire intern, i compren,
quan a la tramitació d’expedients, un total de 43 informes; D’altres documents: la
Memòria del parc 2013, i el Pla d’objectius i actuacions 2014. Indica que aquests
documents es poden trobar a la pàgina web.
Evolució Interanual d’indicadors (2011/12/13)
Indica que d’acord amb el sistema d’indicador,el nivell d’assoliment d’objectius és
important, i es situa la voltant de més d’un 80%
Assoliment d’objectius per programes (2013. Comenta que està referit a 4 programes, i
que existeix un equilibri del programes de gestió, i que es pot veure el detall a la
pàgina web.
9. Torn de paraules
No se’n formulen.
I sense més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió i s’estén aquesta acta que
signen el President i la Secretària delegada que en dóna fe.

El President

Andreu Carreras Puigdelliura

La Secretària delegada

Núria Marcet Palau
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