1/2019
ASSEMBLEA GENERAL
CONSORCI DEL PARC DE LA SERRALADA DE MARINA
Acta de la sessió celebrada el dia 2 de maig de 2019
Caràcter:
Convocatòria:
Hora de començament:
Hora d’acabament:
Lloc:

ordinari
primera
13.00 hores
14.00 hores
Barcelona, a la sala de reunions de la Gerència de
Serveis d’Espais Naturals. Urgell, 187, 3a planta,
edifici del Rellotge.

ASSISTENTS
President
Sr. Jesús Calderer Palau
Vicepresident segon
Sr. Alvaro Rodilla García
Vocals
Sr. José Domínguez Montero
Sr. Gregori Muñoz Ramos Trayter (vocal suplent)
Secretari delegat
Sr. Ferran Gonzalo Sánchez
Interventora delegada
Sra. Carme Gargallo Martí
Directora
Sra. Cinta Pérez Figueras
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Excusen la seva absència
Sr. Oriol Lladó Esteller
Sra. Esther Pujol Martí
Sr. Aitor Blanc Aranjuelo
Sr. Rubén Guijarro Palma
Sr. Xavier Doñate Rodrigo
Sra. Margarita Santos Jiménez
Altres assistents
Sr. Jordi Català Morell (vocal suplent)
Sr. Francesc Bernet Viñas (vocal suplent)
Sr. Jordi Padrós Selma, coordinador d’àmbit d’Espais Naturals de la Diputació de
Barcelona
Sra. Mª Àngels Palacio Pastor, Gerent de Serveis d’Espais Naturals de la Diputació de
Barcelona

ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ
1. Aprovació de l’acta de la sessió del dia 16 d’octubre de 2018.
2. Donar compte del decret que aprova la liquidació del pressupost de l’exercici
2018.
3. Donar compte del decret pel qual s’aprova la modificació de crèdit 1/2019 del
pressupost de l’any 2019 del Consorci del Parc de la Serralada de Marina, per
a la incorporació dels romanents de crèdit procedents de la liquidació del
pressupost de l’any 2018.
4. 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
2018.
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5. Dictamen pel qual es proposa donar compte del trasllat al Ple de la Diputació
de Barcelona del Compte General del Consorci de l’any 2018 per a la seva
aprovació.
6. Donar compte de les resolucions de la Presidència i de la Gerència des de la
darrera sessió.
7. Informe de gestió.
8. Torn de paraules.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
El President dona la benvinguda als assistents i seguidament s’exposen els punts de
l’ordre del dia.
1. Aprovació de l’acta de la sessió del dia 16 d’octubre de 2018
En haver-se acompanyat amb la convocatòria de la sessió una còpia de l’Acta de la
sessió de data 16 d’octubre de 2018, 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 16
d’octubre de 2018, s’aprova per unanimitat.

2. Donar compte del decret que aprova la liquidació del pressupost de
l’exercici 2018.
Es dona compte del decret, el text íntegre del qual es transcriu a continuació:
“DECRET

L’article 191.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLLRHL), determina que el pressupost
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de cada exercici es liquidarà quant a la recaptació de drets i al pagament d’obligacions
el 31 de desembre de l’any natural corresponent.
Vista la documentació incorporada al present expedient i que s’ajusta a l’establerta en
els articles 93 a 103 del R.D. 500/1990, de 20 d’abril pel que es desenvolupa la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.
Vist que l’Assemblea del Consorci del Parc de l Serralada de Marina va aprovar el
projecte de pressupost per a l’exercici 2018 en sessió de 10 d’octubre de 2017 i el va
elevar a la Diputació de Barcelona, que va aprovar el seu pressupost en que
s’integrava el del Consorci, en sessió del Ple de 30 de novembre de 2017.
Vist que segons les Instruccions per l’elaboració de la liquidació del pressupost de
l’exercici 2018 de la Diputació de Barcelona, correspon, en conseqüència, aprovar
també de manera conjunta les liquidacions dels pressupostos dels organismes
autònoms i dels consorcis que formen part del sector públic (i del que el Consorci del
Parc de la Serralada de Marina en forma part).
D’acord amb l’establert a l’article 191.3 del TRLRHL, la liquidació del pressupost del
Consorci del Parc de la Serralada de Marina ha estat informada per la intervenció
delegada i es presenta per a proposar la seva aprovació a la presidència de la
Diputació.
Vist l’article 12.18 dels Estatuts del Consorci en relació amb l’article 191.3 del Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març.
En virtut de tot això, s’adopta la següent:
RESOLUCIÓ
Primer.- PROPOSAR al President de la Diputació de Barcelona l’aprovació de la
liquidació del Pressupost del Consorci del Parc de la Serralada de Marina de l’exercici
2018, que incorpora tota la documentació inclosa al present expedient i que presenta
les magnituds bàsiques següents obtingudes dels estat comptables:
Segon.- Donar compte a l’Assembla del Consorci, en la primera sessió que celebri, de
la liquidació proposada per la Presidència i, quan s’escaigui, de la que l’aprovi la
Diputació de Barcelona.
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PROPOSTA de Liquidació del pressupost del Consorci del Parc de la Serralada de Marinaexercici 2018

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
Ingressos

capítol pressupostari
1
2
3
4
5

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Ingressos corrents (I1)

6
7

Alienació de béns
Transferències capital
Ingressos de capital (I2)

8

Actius financers

9

Passius financers
Ingressos financers (I3)

Pressupost
inicial

Modificacions

Pressupost
actual

Drets
reconeguts
nets

Recaptació

Pendent de
cobrament

%
(D)/(C)

(A)

(B)

(C) = (A)+(B)

(D)

(E)

(F) = (D)+(E)

(G)

688.483,68

688.483,68

400,00

400,00

688.883,68

-

-

-

475,81

688.483,68

688.483,68

688.959,49

688.959,49

-

180.946,80

180.946,80

180.946,80

180.946,80

688.883,68

180.946,80

869.830,48

Pressupost
inicial

Modificacions

Pressupost
actual

(A)

(B)

(C) = (A)+(B)

-

Total d'ingressos

688.883,68

475,81

-

0,0%
0,0%
0,0%
100,0%
0,0%
100,0%
0,0%
0,0%
0,0%

-

-

-

-

-

-

0,0%
0,0%

-

79,2%

0,0%

688.959,49

688.959,49

Despeses

capítol pressupostari
1
2
3
4
5

Despeses de personal
Despeses béns corrents i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Fons de contingència i altres impr.
Despeses corrents (D1)

6
7

Inversions reals
Transferències capital
Despeses de capital (D2)
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Actius financers

9

Passius financers
Despeses financeres (D3)

Obligacions
reconegudes
(D)

Pagaments

Pendent de
pagament

(E)

(F) = (D)+(E)

287.888,02

43.000,00

330.888,02

321.893,69

321.893,69

278.595,66

67.557,83

346.153,49

234.577,34

233.564,22

200,00

118,80

118,80

20.700,00

53.700,00

30.700,00

30.700,00

131.257,83

730.941,51

587.289,83

586.276,71

28.932,27

59.267,73

38.349,98

38.349,98

38.349,98

38.349,98

200,00
33.000,00
599.683,68
88.200,00

-

1.000,00

78.621,24

79.621,24

89.200,00

49.688,97

138.888,97

1.013,12

1.013,12

%
(D)/(C)
(G)
97,3%
67,8%
59,4%
57,2%
0,0%
80,3%
64,7%
0,0%
27,6%

-

0,0%

Total de Despeses

-

-

688.883,68

180.946,80

-

869.830,48

-

-

625.639,81

0,0%
0,0%

-

624.626,69

1.013,12

diferències

en operacions corrents
en operacions de capital
en operacions financeres

(I1)-(D1)
(I2)-(D2)
(I3)-(D3)

Total diferències

-131.257,83

-42.057,83

101.669,66

102.682,78

-89.200,00

89.200,00

-49.688,97

-138.888,97

-38.349,98

-38.349,98

0,00

0,00

180.946,80

180.946,80

0,00

0,00

0,00

-

-

-

5

63.319,68

64.332,80

-1.013,12

-

1.013,12

71,9%

PROPOSTA de Liquidació del pressupost deL Consorci del Parc de la Serralada de Marina exercici 2018

RESULTAT PRESSUPOSTARI
Obligacions
reconegudes
netes

Conceptes

Drets
reconeguts nets

a) Operacions corrents

688.959,49

b) Altres operacions no financeres

Ajustaments

587.289,83

101.669,66

38.349,98

1. Total operacions no financeres (a+b)

688.959,49

Resultat
pressupostari
-

625.639,81

38.349,98
63.319,68

c) Actius financers

-

d) Passius financers

-

2. Total operacions financeres (c+d)

I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI (1+2)

-

-

-

688.959,49

625.639,81

63.319,68

AJUSTAMENTS
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals

134.787,80

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

II. TOTAL AJUSTAMENTS (II = 3+4-5)

134.787,80

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I + II)

134.787,80
198.107,48
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ROMANENT DE TRESORERIA
Components

Imports any

1. (+) Fons líquids
2. (+) Drets pendents de cobrament

Imports any anterior
668.849,27

599.789,87

12.007,92

14.308,84

(+) del Pressupost corrent
(+) de Pressupostos tancats
12.007,92

(+) d’operacions no pressupostàries

14.308,84
19.848,78

3. (-) Obligacions pendents de pagament
(+) del Pressupost corrent

16.409,98

1.013,12

1.353,28

18.835,66

15.056,70

(+) de Pressupostos tancats
(+) d’operacions no pressupostàries
4. (-) Partides pendents d'aplicar

-

-

661.008,41

597.688,73

661.008,41

597.688,73

(-) cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva
(+) pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)
II. Saldos de dubtós cobrament
III. Excés de finançament afectat
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)

I l’Assemblea General resta assabentada.
3. Donar compte del decret pel qual s’aprova la modificació de crèdit 1/2019
del pressupost de l’any 2019 del Consorci del Parc de la Serralada de
Marina, per a la incorporació dels romanents de crèdit procedents de la
liquidació del pressupost de l’any 2018.
Es dona compte del decret, el text íntegre del qual es transcriu a continuació:
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“D E C R E T

Vista la liquidació del pressupost de 2018 del Consorci del Parc de la Serralada de Marina,
aprovada pel President de la Diputació de Barcelona per Decret de data 23 de gener de
2019 amb un romanent de tresoreria per despeses generals de SIS CENTS SEIXANTA-UN
MIL VUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS (661.008,41 €).
Vista la necessitat d’incorporar com a romanents de crèdit al pressupost del 2019 crèdits per
un import de CENT CATORZE MIL DOS-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB
NORANTA CÈNTIMS (114.295,90 €), que correspon a crèdits el capítols II i IV a finançar amb
càrrec al romanent de tresoreria per despeses generals de la liquidació de l’exercici 2018.
Vist el que preveu la Base 19 de les Bases d’Execució del pressupost del Consorci del Parc
de la Serralada de Marina per a l’exercici 2019, així com el disposat a l’article 182 del text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i els arts. 47 i 48 del RD 500/1990 de 20
d’abril pel que a la possibilitat d’incorporar romanents de crèdit al pressupost de l’exercici
següent sempre que existeixin recursos per finançar-los.
Vist l’informe de la interventora delegada.
En virtut de tot això, la gerent proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- Aprovar la modificació de crèdit 1/2019 del pressupost de 2019 per la incorporació
de romanents de crèdit procedents de la liquidació del pressupost de l’any 2018 per un
import de CENT CATORZE MIL DOS-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB NORANTA
CÈNTIMS (114.295,90 €), d’acord amb el detall que es transcriu a continuació i segons el que
determina 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’abril. Aquesta modificació es finançarà amb càrrec
al romanent de tresoreria per despeses generals de la liquidació de pressupost de l’exercici
2018.
MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 1/2019
INCORPORACIÓ DE ROMANENTS
Error! No és un enllaç vàlid.
N. Operació
Econòmica Nom terc.
220180000055 1720 46200 AJUNTAMENT DE TIANA
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Saldo
9.500,00

220180000056
220180000802
220180000739
220180000502
220180000736
220180000737
220180000738
220180000804
TOTAL

1720 46200
1720 22700
1720 21000
1720 46200
1720 21000
1720 21000
1720 21000
1720 21000

AJUNTAMENT DE TIANA
EUBOLAR.SA
DIMAS EMPRESA D'INSERCIO SOCIAL
AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC
FORESCAT GESTIO FORESTAL PREVENTIVA, SL
AMBIENTALIA WORLD,SL
NATURALEA CONSERVACIO SL
FUNDACIO VIVER DE BELL-LLOC

7.700,00
617,10
7.445,20
3.500,00
8.997,92
16.471,34
43.475,61
16.588,73
114.295,90 €

FINANÇAMENT
ECONÒMIC
87000

DESCRIPCIÓ
Romanent Tresoreria. Per a despeses generals

Total

IMPORT
114.295,90 €
114.295,90 €

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 l’aprovació de l’inventari de béns i drets del
Consorci del Parc de la Serralada de Marina actualitzat a 31 de desembre de 2018.

L’Assemblea General aprova per unanimitat el present dictamen, el text íntegre del
qual és transcriu a continuació:
“DICTAMEN
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.
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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, la 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 2018, per import global de TRESCENTS VINT I SET MIL DOS-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-CINC
CÈNTIMS (327.275,35 €), tal i com es detalla a continuació en els annexes I i II
corresponents al resum de valors per comptes del pla general comptable de
l’immobilitzat i al quadre resum per epígrafs de l’inventari de bens i drets del Parc de
la Serralada de Marina a data 31 de desembre de 2018.
Segon.- Trametre una còpia de l’Inventari – Balanç a 31 de desembre de 2018,
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.”.

5. Dictamen pel qual es proposa donar compte del trasllat al Ple de la Diputació de
Barcelona del Compte General del Consorci de l’any 2018 per a la seva
aprovació.

L’Assemblea General aprova per unanimitat el present dictamen, el text íntegre del
qual és transcriu a continuació

“DICTAMEN
Atès que segons l’Art. 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de
Règim Local; l’art. 101 del text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya
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aprovat pel D.L. 2/2003, de 28 d’abril; l’Art. 212 del text refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals aprovat pel R.D.L 2/2004, de 5 de març, i d’altra normativa vigent,
és preceptiva l’aprovació del Compte General.
Atès que l’article 122.4 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del Sector
Públic estableix que els consorcis han de formar part dels pressupostos i s’han
d’incloure en el compte general de l’Administració pública d’adscripció, l’aprovació del
Compte General del Consorci del Parc de la Serralada de Marina corresponent a
l’exercici de 2018 es portarà a terme per part del Ple de la Diputació de Barcelona,
conjuntament amb el de tots els seus ens i organismes de sector públic.
En funció de tot això, el President en virtut del disposat a l’article 10.4 dels Estatuts
proposa a l’Assemblea General l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Donar compte del trasllat al Ple de la Diputació de Barcelona del Compte
General del Consorci del Parc de la Serralada de Marina corresponent a l’any 2018 per
a la seva aprovació.
Segon.- Donar compte a l’Assemblea General del Consorci, en la primera sessió que
celebri, de l’aprovació del Compte General 2018 per part del Ple de la Diputació de
Barcelona.”.

6. Donar compte de les resolucions de la Presidència i de la Gerència des de la
darrera sessió.

El secretari delegat dona compte de la relació de resolucions adoptades des de la
darrera sessió de l’Assemblea General i que corresponen al funcionament ordinari de
l’ens, numerades amb els números del 56 al 75 del llibre de resolucions de l’any 2018 i
dels números de l’1 al 41 de l’any 2019.
Comenta que si els membres de l’Assemblea volen ampliar la informació, els decrets
així com els expedients corresponents es troben a la seva disposició a la Secretaria
del Consorci.

7. Informe de gestió.
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La Sra. Pérez, Directora del Parc, lliura als assistents un dossier amb l’informe de
gestió que comprèn les activitats efectuades a data maig de 2019, tot iniciant la seva
exposició d’acord amb el contingut que es transcriu a continuació:
“PROGRAMES I SUBPROGRAMES D’ACTIVITATS 2018
1. CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI NATURAL I CULTURAL
1.1. Activitats de conservació i restauració
1.2. Activitats de prevenció i gestió del territori
2. DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE I BENESTAR DE LA POBLACIÓ
LOCAL
2.1. Polítiques de foment agrícola, forestal, de serveis i cultural
2.2. Infraestructures i serveis generals
3. ÚS PÚBLIC I EDUCACIÓ AMBIENTAL
3.1. Creació i manteniment d'equipaments
3.2. Activitats d'ús social, educació ambiental i comunicació
4. ACTIVITATS DE COORDINACIÓ I GOVERNANÇA
4.1. Activitats de planificació i governança
4.2. Activitats generals i de suport
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 generals i de suport

Conservació del patrimoni natural i cultural
Pla de conservació de la biodiversitat
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Seguiment i accions de conservació de la flora
●Cheilanthes tinaei (març 2019)
●Viola suavis spp catalonica (març 2019)
●Orobanche elatior spp. icterica (abril 2019)
●Selaginella denticulata (abril 2019)
Seguiment i accions de conservació de la flora prioritària i d’interès
Trobada bianual del SEFA (seguiment estandarditzat de la flora
amenaçada de la XPN):

•Estat del programa SEFA
•Avaluació del programa i preparatius per a la campanya Accions de
conservació i divulgació

Seguiment i accions de conservació de la fauna prioritària i d’interès
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● Conveni Museu de Granollers - DiBa (ratpenats, petits mamífers i
papallones)
● Implicació de la guarderia en un itinerari de seguiment de papallones
(BMS)
● Aprovació del conveni FENOCAT per al reforç de la Xarxa Fenològica
de Catalunya i l’estudi dels impactes del canvi climàtic a la XPN
● Programa de seguiment del senglar i el cabirol. Fi de temporada i
recollida de carnets de les colles del senglar.
● Contractació del seguiment i control de la processionària del pi (20192022)
● Elaboració del catàleg de vertebrats del parc

Seguiment i accions de conservació de la fauna prioritària i d’interès
Conveni ICO-DiBa (SOCC, SYLVIA i rapinyaires)
Prova pilot de seguiment estandarditzat de rapinyaires de la XPN. A Marina
s’estableixen 2 quadrats (2,5 x 2,5 km) amb punts d’observació a:

II Trobada de debat pel seguiment de rapinyaires de la xarxa de parcs naturals
de la Diputació de Barcelona.
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Oficina del Parc de la Serralada de Marina, gener 2019
Pla d'actuacions per a la millora paisatgística i ambiental de la Vall de
Betlem a Badalona (Pla d’execució 2018-19)
Objectius
●Racionalitzar la mobilitat dels visitants del Parc a la zona
●Restaurar les zones degradades, potenciant hàbitats d'interès, per exemple
els prats d'albellatge
●Eliminació de plantes invasores de la zona, especialment el Pennisetum
vellissum
Actuacions
●Preparació del terreny
●Sembra i plantació
●Aportació de material
●Realització de feixines en sec o en verd
●Recollida de deixalles
Seguiment de la plaga Tomicus destruens
Treballs d’extracció d’arbrat afectat pel Tomicus a la zona de Sant Jeroni,
Torribera i font de l’alzina a Santa Coloma de Gramenet. Projecte finançat per
la Generalitat (DARP).
Creació d’una comissió de seguiment tècnica i institucional amb: Ajuntament
de Santa Coloma de Gramenet, Generalitat, Parc de la Serralada de Marina i
entitats excursionistes i conservacionistes de Santa Coloma
Zones d’intervenció a Sant Fost de Campsentelles
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE I BENESTAR DE LA POBLACIÓ
LOCAL
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Manteniment de les franges de protecció contra incendis

Localització
Dipòsit d’aigua
Pla del Avions
Riera de can Calvet
Polígon industrial
Bosc Llarg
Font del Tort
Àrea de lleure de la
font del Tort
Torre Charlie
Torre Bravo
Torre Alfa
Total

Àrea en ha
2,00417
2,70166
2,80731
2,12542
0,15909
0,57093
0,07855
0,04887
0,02109
10,52

17

Millora de l’entorn de les rieres de la Conreria a la zona de
l’urbanització de Mas Llombart (Sant Fost de Campsentelles)


Eliminació d’ailant, plomall de la pampa, robinia i morera de paper

Seguiment d’espècies invasores
Prova pilot d’actuació amb l’Ailanthus a la vall de Betlem
(Badalona)
Restauració de talussos malmesos per l’escorrentia al municipi de Tiana
• Millora de l'estructura del sòl i control de l’erosió
• Desmarcatge de les dreceres el camí de l’Alegria
• Arranjament dels talussos del camí del cementiri
• Desmarcatge de trialeres
• Millora de la gestió de l’escorrentiu
• Creació de cunetes de drenatge
• Consolidació de trams amb murets de pedra
Instal·lació de tanques per evitar l’aparcament de vehicles a l’entrada de
la urbanització Bosc d’en Vilaró (Montcada i Reixac)
Adequació de l’entorn de la Creu de Montigalà (Badalona)
● Construcció de bancs i arranjament de l’espai
● Instal·lació de feixines per evitar l’erosió
Adequació de l’entorn de les ermites de Sant Onofre i Sant Climent
(Badalona)
Treballs


Confecció de feixines



Poda i desbrossada



Plantació d’espècies arbustives
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Construcció d’un banc a Sant Onofre

Programa anual de subvencions a entitats


Presentació de sol·licituds: fins el 25 d’abril

Ús públic i educació ambiental
Establiment relació amb Hospital Germans Trias i Pujol (Can Ruti)


S’ha completat la senyalització del nou itinerari que transcorre
entre el nucli urbà de Tiana i el turó de Galzeran homologat per la
FEEC amb el codi SL-C 95 i anomenat De Tiana al turó de
Galzeran



Finalització de l’obra del mirador del camí de la font de l’Alzina



Objectius i propostes d’actuació:
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Portar el Parc a l’Hospital: exposició itinerant del Parc i espai per
material divulgatiu; passejades guiades al personal treballador de
l’Hospital



Creació d’itineraris saludables al Parc amb diferents nivells de
dificultat, segons patologies i estat dels pacients.



Es treballa amb diferents especialitats: rehabilitació, pediatria,
cardiologia, psiquiatria.



S’han de treballar els accessos des de l'Hospital.



Estendre l’activitat de l’Hospital en el Parc: creació d’espais
terapèutics, on zones del Parc poden passar a ser “sales o espais
de treball” de l’Hospital (aula infantil, sales i itineraris de
rehabilitació...)

Pla d'actuació de millora dels itineraris senyalitzats del Parc de la
Serralada de Marina (Pla d’execució 2018-19)
Objectius
●Evitar l’erosió del ferm de l’itinerari pel pas de l’aigua i dels vianants.
●Facilitar el pas a peu dels mateixos amb la construcció de graons.
●Eliminar trams duplicats de l’itinerari i permetre la seva regeneració
vegetativa.
Zones d’actuació
●GR®-92, en el tram entre la Conreria i el coll del turó del Home.
●Itinerari SL®-C 145 de la font del Amigó fins a la pista d’accés a la Coscollada
●Itinerari SL®-C 149 de la font dels Caçadors fins la pedrera de la Vallençana
Festa de la primavera: tallers i activitats
Organització i coordinació: Ajuntament de Badalona



Visita a la masia de can Miravitges
Coneguem les papallones de la serralada de Marina
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Taller d’anellament d’ocells
Taller de cants d’ocells
Taller «Fes el teu hotel d’insectes per al balcó»
Testing fotogràfic per participar a la Biomarató City Nature Challenge
2019
El jardí de plantes aromàtiques
Taller de la bassa
El jardí de les papallones
Les abelles de la mel
Els amfibis i els rèptils de la serralada de Marina
Tallers infantils de creació i natura
Taller «Impressionats per la natura»
Les cabretes de can Boscà
Exposició «Societat Catalana de Lepidopterologia, 40 anys de recerca»
Audiovisual “El Parc de la Serralada de Marina”
Visita a la mina de la font del Pop
Racó musical i de cançó improvisada amb Corrandes són Corrandes
Alliberament de fauna salvatge recuperada (aligot)

21

Activitats pedagògiques i de difusió
Exposició itinerant sobre el parc de la Serralada de Marina 2019

Concurs de fotografia*
Data límit de lliurament de fotografies: 31 de maig

Fotografia de flora
d’espècies del parc

i/o

fauna

Fotografia de patrimoni del parc
Fotografia de paisatge del parc

* El Concurs de Fotografia del Parc
de la Serralada de Marina està
organitzat per l'Ajuntament de
Montcada i Reixac. Regidoria de
Cultura i Patrimoni, el Centre de
Documentació del Parc de la
Serralada de Marina i la Biblioteca
Elisenda de Montcada amb la
col·laboració
de
l'Agrupació
Fotogràfica de Montcada i Reixac (AFOTMiR).

Organització d’activitats amb el Cercle de voluntaris dels Parcs
Naturals
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http://voluntarisparcs.diba.cat/
Hi ha planificades 2 activitats:
●18/5 Arranjament de l’itinerari Torrent de l’Amigó
●Per programar
Participació en programes europeus
Natura a tocar de les persones: el nostre tresor" (Our Natural
Treasures)
Dia Europeu dels Parcs. Activitats a celebrar del 31/5 al 8/6
●Jornada de portes obertes a l'Observatori Astronòmic de Tiana
●Jornada de portes obertes i visites guiades al monestir de Sant
Jeroni de la Murtra i als horts de Conreu Sereny (Badalona)
●Passeig ornitològic per diferents ecosistemes a Tiana
●Construcció de refugis de marietes a Ecometròpoli a Santa Coloma
de Gramenet

Publicacions

23

Activitats generals
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RELACIÓ D'OBJECTIUS I ACTUACIONS PER A L’ANY 2019
PROGRAMES I SUBPROGRAMES D’ACTIVITAT
1. CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI NATURAL I CULTURAL
1.1. Activitats de conservació i restauració
1.2. Activitats de prevenció i gestió del territori
2. DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE I BENESTAR DE LA POBLACIÓ
LOCAL
2.1. Polítiques de foment agrícola, forestal, de serveis i cultural
2.2. Infraestructures i serveis generals
3. ÚS PÚBLIC I EDUCACIÓ AMBIENTAL
3.1. Creació i manteniment d'equipaments
3.2. Activitats d'ús social, educació ambiental i comunicació
4. ACTIVITATS DE COORDINACIÓ I GOVERNANÇA
4.1. Activitats de planificació i governança
4.2. Activitats generals i de suport
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GRÀCIES PER LA SEVA ATENCIÓ”.
1. Torn de paraules.
No se’n fan.
I sense mes assumptes per tractar, s’aixeca la sessió i s’estén aquesta acta que
signen el president i el secretari delegat que en dona fe.
El president

El secretari delegat

Jesús Calderer Palau

Ferran Gonzalo Sánchez
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