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ACTA DE LA SESSIÓ DE L'ASSEMBLEA GENERAL DEL
CONSORCI DEL PARC DE LA SERRALADA DE MARINA

Data: 8 d'abril de 2010
Garàcter: Sessió ordinària
Gonvocatòria: Primera
Hora de començament: 13 hores
Hora d'acabament: 14,15 hores
Lloc:

ASSISTENTS

President
ll.lm. Sr. Josep MayoralAntigas

óp Vocals
E ll.lma. Sr. Dolores Gómez Fernández
i f l.lm. Sr. Joaquim Ferrer Tamayo
= ll.lm. Sr. Mateu Chalmeta Torredemer

Sr. José Antonio Lara Olivera
Sra. Begoña Bellette Donay
Sra. Mercè Rius Serra
Sr. Joan Pau Hernández Roura

Gerent del Consorci
Sr. Ramon Espinach Grau

Interventor deleqat
Sr. Lluís Artal Vidal

Secretaria delegada
Sra. Rosa Maria Artiaga Gil

Directora
Sra. Cinta Pérez Figueras.

Han excusat la seva absència
ll'lm. Sr. César Arrizabalaga Zabala
ll'lm. Sr. Jordi Serra lsern
ll'lm. Sr. Juan Cados del Rio Pin
Sr. Jordi Gost Rosquellas
Sra. Carme Martínez Ruzafa
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Sr. Joan Maresma Morera
Sr. Antoni Pinyero Pérez

Altres assistents
Sr. Martí Domènech Montagut. Coordinador de l'Àrea d'Espais Naturals de la Diputació de
Barcelona
Sr. Enric Rasche Vilanova. Cap de la Direcció Territorial Oriental de la Diputació de
Barcelona
Sr. Francesc Bernet. Cap del Departament de Medi Ambient de I'Ajuntament de Sta. Coloma
de Gramenet

ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ:

1. Aprovació de I'acta de la sessió del dia 3.12.2009

2. Dictamen que proposa aprovar el Conveni a formalitzar amb la Diputació de
Barcelona, per a la incorporació del personal necessari per a la campanya de
prevenció d'incendis de 2010.

3. Dictamen que proposa aprovar I'lnventari General del Consorci.

4. Dictamen que proposa establir el correu electrònic com a mitjà ordinari de tramesa de
les convocatòries de les sessions de I'Assemblea General.

5. Dictamen pel qual es proposa informar i aprovar el Compte General del pressupost
de I'exercici 2009.

6. Dictamen pel qual es proposa la modificació del pressupost, expd. 212010 per
suplement de crèdit, finançat amb romanent líquid de tresoreria.

7. Donar compte del decret de data 26-02-10 de liquidació del pressupost de l'exercici
de 2009

8. Donar compte del decret de data 22-03-10 que aprova la modificació del pressupost,
expd. 112010, d'incorporació de romanents de crèdit, finançat amb romanent líquid de
tresoreria

9. Donar compte de les resolucions de la Presidència

10. Presentació de I'informe de gestió del Parc

11. Torn de paraules
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t\rea metropolitrna de Barceloor
Mâncomun¡tat de mun¡cipis

El Consorci està format també pels ajuntaments de Badalona, Montcada ¡

Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Fost de Campsentelles i Tiana.
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

A l'hora i el dia assenyalat a l'encapçalament el President dóna la benvinguda als assistents
i tot seguint indica que comenci la sessió, que passa a desenvolupar-se d'acord amb l'ordre
del dia de la sessió.

Prèviament, dona la paraula al Sr. Hernández Roura, Regidor de I'Ajuntament de Tiana, que
dona la benvinguda als membres de l'Assembla al municipi de Tiana, que agraeix la
iniciativa de fer les sessions rotatòries per tots els municipis que formen part del Conlorci..

1. Aprovació de l'acta de la sessió del dia 3.12.2009

En haver-se acompanyat amb la convocatòria de la sessió una còpia de I'acta de la sessió
de 3 de desembre de 2009, 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, I'acta corresponent a la sessió del Consell Coordinador celebrada el dia 3 de
desembre de 2009 s'aprova per unanimitat.

2. Dictamen que proposa aprovar el Gonveni a formalitzar amb la Diputació de
Barcelona, Pêr a la incorporació del personal necessari per a la campanya de
prevenció d'incendis de 2010.

Presenta el punt el Gerent del Consorci el Sr. Espinach, que explica els objectius i els
termes de l'acord, que, d'altra banda, és igual que el que es fa formalitzar I'any anterior.

No hi ha més intervencions i en sotmetre's el punt a votació per la Presidència, s'aprova
amb el vot favorable de tots els presents, passant-se a transcriure el text íntegre del
dictamen:

"El Consorci del Parc de la Serralada de Marina gestiona un territori en el qual s'integren els
municipis de Tiana, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Montcada i Reixac i Sant Fost de
Campsentelles, format, també, per la Mancomunitat de Municipis de t'Àrea Metropotitana de
Barcelona i Ia Diputació de Barcelona

La gestió d'aquest territori s'efectua d'acord amb el Pta Especiat que et regula, essenf un dets
instruments de la gestió la posada en marxa d'un dispositiu de vigitància i prevenció d'incendis.

Des fa més de 10 anys s'executa un pta de vigilància i prevenció d'incendis que incideix
principalment en millorar la detecció mitjançant t'estabtiment de punts de guaita en llocs
esfrafègtbs d'alta visibilitat i unitats mòbils de primera intervenció sobre el tenitori. Aguesfs
mitians complementen I'acció de prevenció que realitzen altres depaftaments i administracions, i
que s'han mostrat altament efectius en e/s darrers anys.

EI pla de vigilància i prevenció d'incendis es concreta, doncs, en ta disposició de personal per
efectuar les fasgues que preveu el propi pla.
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La idoneïtaf dels punts de guaita segons el Pla, respon a les característiques orogràfiques
escollint e/s punfs de major visibilitat i vetllant que siguin mínimes les zones que romanguin
ocultes, la localització de les unitats de primera intervenció responen també a la lÒgica territorial
ubicanues a les zones exposades a major risc i tenint en compte la distribució sobre el territori
de Catalunya dels mitjans d'extinció de la Generalitat de Catalunya.

Per a I'any 2010 es preveu la col'laboració de la Diputació de Barcelona en el sentit d'assumir
I'assignació del personal necessari, gue es destinarà a les tasques prevrsfes per a I'execució del
Pla de Vigilància iPrevencio d'lncendis Foresfals d'aquest any.

En aquest senfil /es previsions normatives que resulten d'aplicació, són /es segúenfs:

Esfafufs del Consorci, añ. 31 sobre mesures de coordinació I assisfèncra, en aquest cas de la
Diputació de Barcelona en tant que membre del Consorci, i aft. 36 que preveu l'adscripció de
personal al Consorci per part de /es entitats consorciades.
Reglament Orgànic de la Diputació, añ. 45 i 46 sobre mesures de coordinació I dãsslsfèncla,
entre altres, envers e/s consorcrs participats.

En viftut de tot això, i a l'objecte de col'laborar i donar cobeñura a /a necessitat d'incrementar la
vigilància a l'àmbit del Parc de la Serralada de Marina, durant el període de la campanya
d'enguany de vigilància i prevenció d'incendis, es proposa I'adopció del següent ACORD

Primer .- Aprovar la minuta de l'Acord de coLlaboració que es transcriu a continuació'.

''ACORD DE COL.LABORACIO ENTRE Et CO'VSORCI DEL PARC DE LA SERRALADA
DE MARINA I LA DIPIJTACIO DE BARCELONA, PER A LA CAMPANYA DE VIGILÀNCIA I
PREVENCIO O'IUCE¡IDIS DE L'ANY 2O1O

ENTITATS QU E I NTERVEN EN

D\PUTAC\Ó DE BARCELONA, representada pet President Detegat de t'Àrea d Espals
Naturals, I'll'lm. Sr. Josep Mayoral i Antigas, i facultat d'acord amb la Refosa n(tm. 1/2009,
sobre delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona,
diferents del Ple, publicada al BOPB n(tm. 308, de data 24 de desembre de 2008, assistit per
la secretaria delegada, Núria Marcet i Palau, en viñut de /es facultats conferides pel Decret de
Ia Presidència de la Corporació d'11 de novembre de 2008 (BOPB núm. 279, de 20.11.2008)

CONSORC/ DEL PARC DE LA SERRALADA DE MARINA, representat pel Gerent del
Consorci, Sr. Ramon Espinach Grau, expressamenf facultat per signar aquest Acord en viftut
del Dictamen de data I d'abril de 2010, que aprova la minuta de I'Acord, assrsfrÏ per la
Secretària delegada, Sra. Rosa Maria Artiaga Gil, en vi¡'tut de les facultats conferides per
Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona, de 11.11.08 (BOPB num.279, de
20.11.2008), modificat per Decret de 18.02.09, amb efectes del 23.2.09.

ANTECEDENTS I MOTIVACIO

l. Que el Consorcidel Parc de la Serralada de Marina gestiona un territorien elquals'integren
els municipis de Tiana, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Montcada i Reixac I Sanf Fosf
de Campsentetles, format, també, per ta Mancomunitat de Municipis de t'Area Metropolitana
de Barcelona ila Diputació de Barcelona



Consorci del Parc de la Serralada de Marina
Oficina del Parc
Ctra 8-500 km 6 "La Conreria"
08391 Tiana
Tel. 933 956 336 / Fax 933 956 768
www diba.cat/parcsn
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ll. Que la gestió d'aquest territori s'efectua d'acord amb el PIa Especiat que et regula, essenf
un dels instruments de la gestió la posada en marxa d'un dispositiu de vigitància i prevenció
d'incendis.

lll. Que des fa més de 10 anys s'executa un pla de vigitància i prevenció d'incendis que
incideix principalment en millorar la detecció mitjançant t'estabtiment de punts de guaita en
llocs estratègics d'alta visibilitat i unitats mòbils de primera interuenció sobre el territori.
Aquesfs mitians complementen I'acció de prevenció que realitzen altres depaftaments i
administracions, ique s'han mostrat altament efectius en e/s darrers anys.

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

V. La idoneïtat dels punts de guaita segons el Pla, respon a les característiques orogràfiques
escollint e/s punfs de maior visibilitat i vetllant que siguin mínimes les zones que romanguin
ocultes, la localització de les unitats de primera interuenció responen també a ta tÒþica
territorial ubicant-les a les zones exposades a major risc i tenint en compte ta distribució sõbre
el territori de Catalunya dels mitjans d'extinció de la Generatitat de catatunya.

Vl. Que per a I'any 2010 es preveu la col'laboració de ta Diputació de Barcelona en et sentit
d'assumir I'assignació del personal necessari, que es destinarà a /es fasques prevlsfes per a
I'execució del Pla de vigilància i Prevenció d'lncendis Foresfals d'aquest any.

En aquest senfil /es previsions normatives que resulten d'apticació, són /es segrienfs:

. Esfafufs del Consorci, art. 31 sobre mesures de coordinació i assisfèncra , en aquest cas
de la Diputació de Barcelona en tant que membre det Consorci, i aft. 36 que preveu
l'adscripció de personal al consorci per paft de /es entitats consorciades.. Reglament Orgànic de la Diputació, aft. 45 ¡ 46 sobre mesures de coordinació i
d?ssisfèncra, entre altres, envers e/s consorcis participats.

Per tot això, ambdues parfs, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest
acte, formalitzen aquest acord, gue es regirà pels seg¿ienfs

PACTES

Primer.- Objecte de l'Acord

L'obiecte del present acord de col'laboració es donar cobe¡flura a /a necessitat d'incrementar
la vigilància a l'àmbit del Parc de la Serralada de Marina, durant et període de major risc
d'incendis foresfa/s, segons les previsions del Pla de vigitància i prevenció d'incendis per a
2010, mitiançant la disposició del personal necessari, destinat a realitzar principatment
fasques de vigilància iguiatge.

Segon.- Obligacions de les parts

1. La Diputació de Barcelona s'encarregarà de procedir a nomenar interinament et persona!
per al programa estrictament temporal que suposa fer front at Pta de vigitància i prevenció
d'incendis de I'any 2010, ¡ amb les condicions gue es detatten al present acord, i et
destinarà a prestar servers al Parc de ta Serratada de Marina, sota t'adscripció orgànica
del Director Territorial Oriental de l'Oficina Tècnica de Parcs Naturats, durant la campanya
de prevenció de 2010.

Àn maropolimnr de Barcelona

Mancomun¡ht de munic¡pk
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2. Per la seva part, el Consorci es farà càrrec de /es despeses que afecten al personal del
servei, cosfos que finançarà mitjançant una transferència a favor de la Diputació de
Barcelona.

Tercer.- Nombre de persones, retribucions i característiques del personal

El nombre d'efectius i les categories i funcions que tindran assignades, així com les
característiques necessàries, i corresponent retribució bruta, seran /es segúenfs:

A) Nombre d'efectius necessaris, segons categoria i lloc de treball assignat :

QUINZE (15) GUAITES-yfGrtAlVfS, per a la realització dels treballs adequats a la funció de
prevenció i detecció d'incendis forestals, així com la de col'laborar personalment en /es
fasgues d'extincio d'incendis per a les quals siguin requerits, en aquelles zones del Parc que li
siguin assþnades.

UN (1) TELEFONISTA per a la realització dels treballs de control radiotelefÒnic del personal
del dispositiu de vigilància, des de I'Oficina del Parc de la Serralada de Marina

B) Període de la campanya 2010, distribució de la jornada i retribució bruta:

Aquest personal restarà nomenat interinament pel període comprés en la campanya de
prevenció d'incendis que, per enguany sesfén entre el 17 de maig i el dia en que hagin
recuperat e/s dres treballats en escreix i/o festius a recuperar, comptats a partir del dia 13 de
setembre de 2010, data en que finalitza oficialment la campanya. La quantia de /es
retribucions serà la fixada per aquestes cafegorles a la Diputació de Barcelona.

La jornada laboral setmanal i la seva distribució, serà /a gue es detalla a I'annex d'aquest
acord, així com la categoria, tipologia dels //ocs de treball i la data d'inici de la prestació del
seruet

Puntualment, el Consorci comunicarà a la Direcció de Serveis de Recursos Humans de la
Diputació de Barcelona, qualsevol incidència que es produeixi en la jornada de treball
d'aquest personal.

C) Direcció icontrol del personal

Respecfe del personal adscrit al parc de la Serralada de Marina, el control, la coordinació i
assignació de /es fasques a realitzar, recaurà en el Consorci del Parc de la Serralada de
Marina, directament a través del Tècnic Director del Parc o del Gerent, així com del seguiment
del compliment de les condicions de treball fixades.

Quart.- Forma de pagament i liquidació

1. A la signatura de I'Acord, i en tot cas, abans de l'inici de la campanya de prevenció
d'incendis d'enguany, el Consorci del Parc de la Serralada de Marina abonarà mitjançant
una transferència corrent a favor de la Diputació de Barcelona e/ cosf total de les
despeses de personal que suposi el compliment de l'Acord. Aquesta transferència
inclourà la remuneració salariall /es quofes de la Seguretat Social a càrrec de l'empresa i
del treballador, així com qualsevol altre quota deduïble. També estaran rncloses /es
q u a ntitats per despl açam e nts.
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2. La valoració inicial que es fa sobre e/ cosf totat per despeses d'aquest personat, és de
CENT VUITANTA-DOS MIL EUROS (182.000,00 €) per a tota ta campanya 2010. Això
però, i en el cas que sigui necessàra qualsevol modificació, un cop finatitzada Ia
campanya, la Diputació presentarà una liquidació detaltada at Consorci det cost rea! que
ha suposat, per tal que s'ajustin les quantitats corresponents.

3. Qualsevol modificació necessàr,a de /es condicions iniciats, apreciada per una de /es
pafts, serà opor-tunament comunicada a I'altra paft per escrit.

Cinquè.- Vigència i efectivitat de I'Acord

El present acord produirà efectes a partir de la seva
compliment el dia 30 de setembre d'enguany, i, en
obligacions imposades a /es pafs.

signatura i quedarà extingit pel seu
fof cas, quan s'hagin complert les
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Srsè.- Causes d'extinció

A banda del compliment del termini estableft en la clàusuta quafta, seran causes d'extinció del
present acord les següenfs.'

a) L'acord entre les pafts.

b) L'incompliment del seu contingut per qualsevot de /es enfifafs sþnanfs de I'Acord.

c) L'impossibilitat d'aconseguir els objectius que motiven la cot.taboració prevista al present
Acord, degudament motivada iformulada amb un antetació suficient.

d) Qualsevol altra determinada a la legislació vigent.

Sefè. Règim jurídic

El present Acord tindrà caràcter administratiu, i entrarà en vigor obtigant a les entitats
interuenents des de la data esmentada, i, en quatsevol cas, des de la seva signatura per les
parfg sense suposar en cap cas la renúncia a les competències prÒpies de cadascuna
d'elles, i, en allò no previst en el seu clausutat, es regirà en el marc dets principis dimanants
de l'afticle 103 de la Constitució Espanyola de 1978 per normes com¿tnes de Ia Ltei 30ngg2
de 26 de novembre, de Règim Jurídic de /es Administracions Púbtiques i del procediment
Administratiu Com(t, i per I'article 57 de la ttei 7h985 de 2 d'abrit, Regutadora de /es Bases
de Règim Local, i, en especial, es regirà pel que disposen e/s arficles 303 i següents det
Reglament d'obres, activitatsi seruers dels ens tocals, aprovat per Decret lTgnggí, de 13 de
Juny.

Vu itè. J u ri sd i cció com petent

Dels conflictes que puguin sorgir en I'execució d'aquest Acord, entenent rncloses /es
eventuals modificacions i/o revisions que es puguin derivar, en coneixeran els Tribunals
de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa competents a ta ciutat de Barcelona.

l, en prova de conformitaf, /es parfs signen et present document per dupticat exemplar i a un
sol efecte, en el lloc idates que s'indiquen.

Ârer meropolimna de ßrrcelonr
Mârcomrnit¡t de muric¡pis

El Consorci està format també pels ajuntaments de Badalona, Montcada i

Fìeixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Fost de Campsentelles i T¡ana
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ANNEX

A l'Acord de data 8 d'abril de 2010 entre Ia Diputació de Barcelona i el Consorci del
Parc de la Serralada de Marina

A)
prevenció d'incendis de 2010:

GUAITA-VIGILANT A: La jornada laboral que haurà de desenvolupar aquest personal serà
de 40 hores setmanals de promig. E/s dles de descans setmanal podran ser qualsevol dia de
la setmana, no havent de coincidir necessàriament en drssabfes i diumenges. La durada del
període d'interinitat s'iniciarà eldia 17 de maig ifinalitzarà, a partir deldia 13 de setembre, el
dia en que hagin recuperat e/s dles treballats en escreix i/o festius a recuperar del calendari
laboral.

El Consorci posarà a disposició del parc els vehicles que hauran d'utilitzar els vigilants, per la
qual cosa serà condició que els vigilants estiguin en possessró del carnet de conduir.

GUAITA-VIGILANT B: La jornada laboral que haurà de desenvolupar aquest personal serà
de 35 hores setmanals, a raó de 5 hores de dilluns a divendres, una setmana en horari de
mati, de 10 h a 15 h ila setmana següent en horari de tarda de 15 h a 20 h.; i10 hores una
setmana dissabfe i la setmana següent diumenge, alternativament, seguint un quadrant
horari que es lliurarà a I'inici. La durada del període d'interinitat s'iniciarà el dia 17 de maig i
finalitzarà, a paftir del dia 13 de setembre, eldia en que hagin recuperat e/s dies treballats en
escreix i/o festius a recuperar del calendari laboral.

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

TELEFONISTA: La jornada laboral que haurà de desenvolupar aquest personal serà de 37,5
hores setmanals, a raó de 10 hores i30 minuts diàries, de /es I h 45 min a les 20 h. 15
minuts. E/s dles de descans setmanal podran ser qualsevol dia de Ia setmana, no havent de
coincidir necessàriament en drssabfes i diumenges. La durada del període d'interinitat
s'iniciarà el dia 17 de maig ifinalitzarà, a paftir del dia 13 de setembre, el dia en que hagin
recuperat e/s dles treballats en escreix i/o festius a recuperar del calendari laboral."

Segon.- Sollicitar a la Diputació de Barcelona que nomeni interinament el personal que es
detalla, per al programa estrictament temporal que suposa fer front al Pla de vigilància i
prevenció d'incendis de l'any 2010, ¡amb les condicions gue es detallen a I'Acord de
col.laboració, i el destinarà per prestar serveis al Parc de la Serralada de Marina, sota
I'adscripció funcional del Tècnic Director del parc, durant Ia campanya de prevenció de 2010.

Personal necessari per a la campanva de 2010:

QU |NZE (1 5) GUATTES-VIG/LANTS
uN (1) TELEFONTSTA

Les fasques, la jornada laboral i les retribucions seran les que s'estipulen a I'acord de
coLlaboració, I segons /es seves previsions i característiques.

Aquest personal restarà nomenat interinament pel període comprés en la campanya de
prevenció d'incendis que enguany s'inicia el dia 17 de maig ifinalitza el mes de setembre.
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Tercer.- EI Consorci es farà càrrec del cost del personat det seruei de vigitància de prevenció
d'incendis, mitiançant el pagament d'una transferència corrent a ta Diputació de Barcetona, per la
quantitat total que resulti del cost d'aquest personal, i que es fixa iniciatment en un totat de
9ENT VUTTANTA-DOS MtL EUROS (182.000,00€)

El pagament es farà amb càrrec a I'aplicació pressuposfà ria 173/400.00 detpressuposf vigent.

Quart.- L'Acord de col'laboració produirà efecfes a paftir de la seva signatura i quedarà extingit
pel seu compliment el dia 30 de setembre d'enguany, i, en tot cas, quan s'hagin compteft tles
obligacions imposades a /es pads.

Cinquè.- Autoritzar el Gerent del Consorci, senyor Ramon Espinach Grau per a la signatura de
I'acord.

Sísè.- Notificar la present resolució a l'Àrea dEspars Naturats ia ta Direcció dets Seruer's de
Recursos Humans de la Diputació de Barcelona, per at seu coneixement i efectes."

3. Dictamen que proposa aprovar I'lnventariGenerar der consorci.

Presenta el punt I'lnterventor Delegat de Consorci, el Sr. Artal que explica I'objectiu, el motiu
i els treballs realitzats, així com els que encara manquen.

No hi ha més intervencions i en sotmetre's el punt a votació per la Presidència, s'aprova
amb el vot favorable de tots els presents, passant-se a transcriure el text íntegre del
dictamen:

"De conformitat amb allÒ que dr'sposa t'articte 222.1 del Decret Legistatiu 2/2003, de 28 d'abrit,
pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipat i de Règim Locat de Catatunya, e/s ens locals
han de poftar un inventari de llurs béns, el qual ha de comprendre ets béns de domini p(tbtic i ets
patrimonials, e/s drefs i els valors mobiliaris

D'acord amb l'apartat segon d'aquest a¡úicle, I'inventari ha d'ésser objecte d'actuatització
continuada, sens periudici 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 et segon.

Vist que d'acord amb el que estableix l'afticle 105.1 det reglament de patrimoni, (decret
336/1988, de 17 d'octubre) correspon al ple t'aprovació, ta rectificació i ta comprovaició de
l'inventari general.

Vist que segons l'a¡ticle 105.2 del Reglament de Patrimoni els organismes autònoms I e/s dels
ens /ocals amb personalitat prÒpia dependents de l'ens tocal han d'aprovar pels seus òrgans de
govern o assemb/ees /es rectificacions dels inventaris, i el seu President tes ha de trametre a
I'Assemblea General del consorci per a la seva aprovació definitiva,

En viftut de tot això, el gerent sotasignant proposa que et President de! Consorci etevi a
l'Assemblea General, l'adopció del següent: ACORD

@gi.::1;i"" Àrer metropolitanr de ßrrcelona
Mancomun¡tat d€ úuoic¡p¡s
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Primer.- Aprovar I'inventari de béns del Consorci del Parc de la Serralada de Marina, amb
efecfes 31 de desembre de 2009, d'acord amb el que estableix l'añicle 105.2 del Reglament de
patrimonidels ens locals, d'acord amb I'annex que s'acompanya."

4. Dictamen que proposa establ¡r el correu electrònic com a mitjà ordinari de tramesa
de les convocatòries de les sessions de I'Assemblea General.

Pren la paraula la Sra. Artiaga, per indicació del President, per explicar els objectius de la
proposta que es presenta, per incorporar la convocatòria a la comunicació electrònica que ja
es fa, i anar adaptant-se a les noves tecnologies, com a mesura d'estalvi i d'eficàcia.

La Sra. Rius, que troba molt encertada la proposta, com la resta de membres, demana si és
possible afegir que en la tramesa electrònica es demani confirmació de rebuda, i, si no es
rep el missatge de confirmació, utilitzar altres mitjans complementaris, i, sempre, amb la
intenció d'assegurar-se per qualsevol mitjà que s'ha rebut correctament la convocatòria.

Al President li sembla correcte i encertada l'apreciació que fa la Sra. Rius, i s'acorda que per
part de la Secretaria s'habilitin els mecanismes que calgui per assegurar la correcta tramesa
de la convocatòria i la seva recepció per part de tots els membres.

No hi ha més intervencions i en sotmetre's el punt a votació per la Presidència, s'aprova
amb el vot favorable de tots els presents, passant-se a transcriure el text íntegre del
dictamen:

'Un dels principals avenços gue es deriven de I'aprovació de la L 11/2007, de 22 de juny,
d'accés electrÒnic dels ciutadans a/s Seruers Ptiblics, és el reconeixement del dret a
relacionar-se amb les administracions públiques per mitjans electrònics.

En l'àmbit de la Diputació de Barcelona i dels Ens vinculats es duen a terme tot un conjunt
de relacions, tant formals com no formals, utilitzant els mitjans de comunicació electrònic
de què es dr'sposen, com són la telefonia mòbi[ el fax o el correu electrònic, la qual cosa
redunda en una major eficiència en el desenvolupament de /es fasgues, un important
estalvi econòmic en mitjans materials i una rapidesa en /es comunicacions difícil d'assolir
per altres canals de comunicació.

La universalització de les tecnologies de la informació i Ia comunicació en /es
organitzacions dibuixa un entorn de treballque es caracteritza per la connectivitat de tota
I'estructura administrativa de I'organització, mitjançant l'(ts delcorreu electrònic com a eina
de com u n icació escrita.

D'una banda, Ia Llei30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de /es Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, preveu en el seu aft. 19 que les
comunicacions entre e/s ôrgans de /es administracions p(tbliques es podran dur a terme
per qualsevol mitjà que garanteixi la constància de llur recepció i d'una altra, la Llei
11/2007 incorpora al llarg de tot el seu redactat tot un seguit de previsions encaminades al
foment dels mitjans electrònics en /es comunicacions entre les administracions públiques,
així com la possibilitat de constitució dels Òrgans col'legiats i l'adopció d'acords mitjançant
l'ús de mitjans electrònics, tot això amb vista a facilitar l'ús de les tecnologies de la
informació i la comunicació en la tramitació administrativa.

l0
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Atès que, d'acord amb el que es contempla a l'aft.27.1 de la L 11/2007, els ciutadans
podran escollir en tot moment la manera de comunicar-se amb les Administracions
P(tbliques, ja sigui per mitjans electrònics o no, excepció feta que una norma amb rang de
Llei incorpori el canal paper com a únic possrb/e.

Atès que I'a¡t. 27.3 de la L 11/2007 diçosa que les comunicacions per mitjans etectrònics
seran vàlides sernpre que es tingui constància de la transmissió i recepció dels mlssafges,
de /es dates en què s'han efectuat, i l'emissor i el destinatari siguin identificats
fefaentment.

Vist I'art. 4 de la LleiT/1985, de 2 d'abril, Reguladora de /es Eases de Règim Locat, it'añ.
8 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, segons e/s quals s'atribueix a/s Ens Locats, i en t'àmbit de
llurs competències, la potestat d'auto organització.

L'afticle 20 dels Esfafufs del Consorci, al seu punt segon, preveuen que la convocatòria
serà tramesa per escrit per la Secretaria, per indicació de la presidència, amb la qual cosa
caldrà deixar constància que la tramesa es fa per persona autoritzada així com que ta
recepció s'aTusfa als mínims esfab/erfs per la llei, és a dir, constància de la seva recepció i
acceptaciÓ per par del membre d'aquest srsfema com a mitjà vàlid de comunicació.

En virtut de tot això, es proposa a l'Assemblea General l'adopció del següent ACORD:

ttnic.- Estabtir el correu electrònic com a mitjà ordinari de tramesa de tes convocatÒries
de /es sessions de I'Assemblea General del Consorci del Parc de la Serratada de Marina,
amb subiecció a la concurrència dels regulsÍs relatius a/s yocals d'aquest Òrgan col tegiat
que s'indiquen a continuació:

1. La seva conformitat respecte d'aquest mitjà en tant que destinatari de la convocatòria
de /a sessó.

2. L'assumpció de l'obligació d'acusar la recepció de la convocatÒria de referència."

5. Dictamen pel qual es proposa informar i aprovar el Gompte General del pressupost
de l'exercici 2009.

Com cada any, la Secretària delegada recorda els membres presents que, per a aquest acte
en concret, I'Assemblea es constitueix en Comissió Especial de Comptes.

Correspon al Sr. Artal, lnterventor delegat del Consorci, presentar els resultats que surten
del Compte General, així com les seves magnituds, enllaçant-les amb les que dona la
liquidació del pressupost de I'exercici 2009, de la qual es parlarà més endavant.

No hi ha més intervencions i en sotmetre's el punt a votació per la Presidència, s'aprova
amb el vot favorable de tots els presents, passant-se a transcriure el text íntegre del
dictamen:

Ärea meropolimna de ßmelona
Mancomunitat de municipis

El Consorci està format també pels ajuntaments de Badalona, Montcada ¡
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"Finalitzat I'exercicipressuposfari i comptable, el Consorci del Parc de la Serralada de Marina ha
procedit a formar i elaborar e/s esfafs i comptes anuals, així com e/s annexos, que amplien la
informació continguda a/s esfafs anuals, comprensius de fofes les operacions pressuposfarles,
independents i auxiliars, patrimonials i de Tresoreria poñades a terme durant I'exercici de 2009,
conforme amb allÒ que preveuen, el Text refós de la Llei reguladora de /es Hrsendes Locals,
aprovat pel RDL 2/2004, de 5 de març i la regla 100 de I'Ordre de 23 de novembre de 2004, per
la qual s'aprovà la lnstrucció del model normalde Comptabilitat Local.

A/s Esfafs anuals assenya/afs, s'hi acompanyen, en compliment d'allò que disposa la regla 98.1
de la lnstrucció de Comptabilitaf, e/s següents annexos: 1) Balanç de Situació; 2) compte de
Resu/fafs EconÒmico-Patrimonial; 3) Estat de Liquidació del Pressupost; 4) Memòria.

E/s esfafs i comptes esmentats, 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.

Per tot aixÒ, un cop elaborat per la interuenció, segons estableixen /es bases d'execució del
pressuposf, el compte general de l'exercici 2009 es sofmef a informe de l'Assemblea General
constituida en aquest acte, també, en Comissió Especial de Comptes.

Per tant, el sotasignat, Gerent del Consorci del Parc de Ia Serralada de Marina, presenta el
compte general del consorci de I'any 2009, per a ser informat i aprovat, si s'escau, per
I'Assemblea General, prèvia la informació pública preceptiva, tot proposant I'adopció del següent
ACORD:

Primer.- Informar favorablement i aprovar el Compte General del Consorci del Parc de la
Serralada de Marina de l'exercici 2009 integrat pels esfafs i comptes anuals, determinats a
l'article 209 Text refós de la Llei reguladora de /es Hrsendes 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 lnstrucció del model
normalde Comptabilitat Local, regles 100 ¡98.1

Seqon.- Exposar al públic elCompte Generaldel Consorcidel Parc de la Serralada de Marina de
I'exercici de 2009, de conformitat amb el que dlçosa I'añicle 212 del Text Refós de la Llei
Reguladora de /es Hrsendes Locals, per un termini de quinze dies, durant e/s guals i vuit dies
més e/s lnferessafs podran presentar reclamacions, reparaments o obseruacions.

Tercer.- Considerar aprovat amb caràcter definitiu el Compte General de I'exercici 2009 del
Consorci del Parc de la Serralada de Marina, en cas de no haver-se presenfat cap reclamació,
re pa ra me nt o obse ruació.

auaft.- Retre el Compte General a la Sindicatura de Comptes, en compliment d'allÒ que disposa
I'afticle 212.5 del dit text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals i l'a¡úicle 9 de la Llei
15/1991, de 4 de juliol, de modificació de la llei 6n984, de 5 de març, de la Sindicatura de
Comptes."

6. Dictamen pel qual es proposa la modificació del pressupost, expd. 212010 per
suplement de crèdit, finançat amb romanent líquid de tresoreria.

Prèvia la intervenció de l'lnterventor delegat, Sr. Artal, que comenta la proposta, sense més
intervencions, i en sotmetre's el punt a votació per la Presidència, s'aprova amb el vot
favorable de tots els presents, passant-se a transcriure el text íntegre del dictamen:

t2
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"Atès que des de la Gerència del Consorci s'ha preparat una memòria justificativa sobre la
necessifaf de suplementar crèdits en diferents pañides del pressuposf del Consorci de t'exercici
2010

Atès que el romanent líquid de tresoreria perdespeses generals de l'exercici 2010 ha esfaf de
DOS-CENTS CINQUANTA-IRES M/L S/S-CENTS CATORZE EUROS AMB DOS CÊ/VI/MS
(253.614,02€) i donat que s'han incorporat romanents de crèdit per impoft de CENT SEIXANTA-
IJN MIL TRETZE EUROS AMB SET CÈNT|MS (161.013,07€)) en el pressupost det 2010, resten
N?RANTA-D?9 MIL S/S-CENIS EURos AMB NORANTA-CINC cÈNTtMS (92.600,9s€) det
romanent líquid de tresoreria per a despeses generals del Consorci es proposa incrementar els
crèdits del pressuposf de despeses del Consorci de l'exercic¡ 2010, com a conseqüència d'unes
maiors despeses prevrsfes al llarg del present exercici respecte de /es consignacions iniciats del
pressuposf d'enguany, segons el detallque sêspecifica a I'informe.

Vist que el romanent líquid de tresoreria disponible per a despeses generals, és actualment de
N9RANTA-DOS MIL S/S-oENrS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTtMs (92.600,95€) i que
d'acord amb la normativa vigent es pof utilitzar per finançar modificacions del pressupost, amb ta
qual cosa existeixen recursos suficients per finançar la modificació A2U0 que es proposa de
suplements de crèdit per un import total de SEIXANTA DOS MIL EUROS (62.000,00 €)

Vist l'informe de la intervencio en referència a I'esmentada proposta.

Per tot aixÒ, el Gerent que subscriu, proposa que el President del Consorci del Parc de ta
Serralada de Marina elevi a I'Assemblea General del Consorci, I'adopció dets següenfs acords
per a la seva aprovació: ACORDS

Primer- Aprovar la modificac¡ó 2/2010 del pressuposf del Consorcidel Parc de la Serralada de
Marina de I'exercici 2010, per suplement de crèdit per un impoñ total de SEIXANTA DOS MIL
EUROS (62.000,00 €) segons es detalla a continuació, finançat amb el romanent tíquid de
tresoreria disponible obtingut de la liquidació delpressuposf de I'exercici 2009"

Modificació del pressupost 212010

Suplements de crèdit proposats

Estat de despeses

Parc de la
Serralada de Marina
Xarxa de Parcs Naturals

,{rca m*ropolìmn: de ßrælonr
Mancomunitat de municipis

Consorc¡ del Parc de la Se¡ralada de Marina
Oficina del Parc Comte d'Urgell, 187
Ctra. B-500 km. 6 "La Conreria" Edifici del Rellotge, 3a planta
08391 Tiana 0803ô Barcelona

El Consorci està format tamÞé pels ajuntaments de Badalona, l\4ontcada i

Beixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Fost de Campsentelles i Tiana.

Diputació
Barcelona
xarxa de municipis
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Aplicació
econòmica

CONCEPTE Gonsignació
actual

Suplement de
crèdit

Gonsignació
final

173 IXXXX Capítol 1 - Despeses de personal 249.022,84 12.000,00 261.022,84

173 21000 lnfraestructuras i bens naturals 25.000,00 10.000,00 3s.000,00

173 22114 Altres subministraments 1.200,00 3 000 00 4.200,00

173 22602 Publicitat i propaganda 500,00 8.000,00 8.500,00
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173 22700 Neteja 20.000,00 5.000,00 25.000,00

173 22706 Estudis i treballs tècnics 22.879,33 4.000.00 26.879,33

173 65000 lnversió en bens destinats a entitats locals 75.000,00 20.000,00 95.000,00

Totals 393.602,17 62.000 455.602,17

Finançament

Estat d'lngressos
87000 | Romanent de tresoreria per a despeses generals 62..000,00

Segon - Exposar al p(tblic la modificacró pressupostària durant 15 dies, previ anunci en el Butlletí
Oficial del Província, durant e/s quals e/s rnferessats podran examinar l'expedient i presentar
reclamacions. En cas de no enregistrar-se cap reclamació, tal com assenyala I'añicle 177.2 en

relació al 169.1, del text refós de Ia Llei reguladora de /es hrsendes locals, la modificació
proposada es considerarà definitivament aprovada, i en cas contrari, I'Assemblea General
dlsposarà d'un terminid'un mes per a resoldre-les."

7. Donar compte del decret de data 26-02-10 de liquidació del pressupost de I'exercici
de 2009

Prèvia la intervenció de l'lnterventor, que completa les explicacions fetes en el punt referent
a I'aprovació del Compte general, els membres del Consell resten assabentats, i es transcriu
a continuació el text del decret de data 26.02.2010:

"L'art. 191.1 delText refós de la Llei reguladora de /es hrsendes 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 I'any natural, quedant
a càrrec de la Tresoreria localels rngressos i pagaments pendents.

D'acord amb l'apartattercerdel mateix art. 191,la liquidació ha estat informada perl'interuentor
delegat i ha estat enviada al Consorci per a la seva aprovació pel President.

Segons l'art.93.1 del RD 500n990, la liquidació del pressuposf posarà de manifest: a) respecte
del pressuposf de despeses, i per cada paftida pressupostària, e/s crèdifs inicials, /es
modificacions i e/s crèdits definitius, /es despeses autoritzades i comprorneses, Ies obligacions
reconegudes, e/s pagaments ordenats i els pagaments realitzafs; b) respecte del pressuposf
d'rhgressos, i per cada concepte, les previsions inicials, les modificacions i /es prevrsions
definitives, e/s drefs reconeguts i anul'lats, així com e/s recapfafs nefs.

Així mateix en la liquidacio s'hauran de determinar: a) els drets pendenfs de cobrament i les
obligacions pendents de pagament a 31 de desembre; b) resultat pressuposfari de I'exercici; c)
els romanents de crèdit id) el romanent de tresorena.

En viñutde tot això, esproposa t'adopció de ta següenf: R ES O L U C t O
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Primer.- Aprovar la liquidació del Pressupost del Consorci det Parc de ta Serralada de Marina, de
I'exercici de 2009, que es concreta en /es segrÍenfs magnituds bàsrrTues:

RESULTAT PRESSUPOSTARI A 31 DE DESEMBRE DE 2OO9
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Conceptes Drets
reconeguts

nets

Obligacions
reconegudes

netes

Ajustaments Resultat
pressupostari

a. Operacions corrents

b. Altres operacions no financeres

1. Total operacions no financeres (a+b)

2. Actius financers

3. Passius financers

780.712.46 685.782.56 94.929,90

-92.112,15

2.817,75

92.112,15

780.712.46 777.894.71

RESULTAT PRESSUPOSTAR| DE I 780.712,46
L'EXERCICI I

777.894,71 2.817,75

Ajustaments:

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

speses

178.232.56

178.232.56

5. Desviacions de finançament negatives de l'exercici

6. Desviacions de finançament positives de I'exercici
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJ USTAT 181 .050,31

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA A 31 DE DESEMBRE DE 2OO9

Components lmoorts anv lmoorts anv anterior
1. (+) Fons líquids

2. (+) Drets pendents de cobrament

- (+) del Pressupost corrent
- (+) de Pressupostos tancats
- (+) d'operacions no pressupostàríes
- (-) 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

88.002,74

11.426,48

353.043,24

99.429,22

38.03s,18

8.372,55

297.204,00

46.407,73

l. Romanent de tresoreria total (1+2-3) 253.614,02 250.796,27

ll. Saldos de dubtós cobrament

lll. Excés de finançament afectat
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lV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (l - ll - lll) 253.614,02 250.796,27

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

Tercer.- Remetre cÒpia de la liquidació del pressupost al Depañament d'Economia i Finances i al
Departament de Governació i Adminrsfracions Públiques de Ia Generalitat de Catalunya i a la
Delegació d' Hisenda de Barcelona."

8. Donar compte del decret de data 22-03-10 que aprova la modificació del
pressupost, expd. 112010, d'incorporació de romanents de crèdit, finançat amb
romanent líquid de tresoreria

Els membres del Consell, previs els comentaris de I'lnterventor delegat per explicar la
modificació, Sr. Artal, resten assabentats, i es transcriu a continuació el text del decret de
data 22.03.2010:

"Vista la liquidació del Pressuposf de 2009 del Consorci del Parc de la Serralada de Marina,

aprovada per Decret de data 26 de febrer de 2010 amb un romanent de tresoreria per despeses
generals de DOS-CENIS C/NQUANIA-IRES M/L S/S-CENTS CATORZE EUROS AMB DOS

cÈNTtMS (253.614,02€)

Vista la necesslfaf d'incorporar com a romanents de crèdit a/ pressupost del 2010 crèdits per un

impoñ de 
'ENT 

SE|KANTA-UN MtL TRETZE EUROS AMB SET CÊNflMS (161.013,07€), que

corresponen a crèdits dels capítols, ll, lV i Vl a finançar amb càrrec al romanent de tresoreria per
despeses generals de la liquidació de I'exercici2009.

Vist I'informe de l'lnteruentor delegat.

Atès que I'añicle 182 del Text Refós de Ia Llei Reguladora de /es Hrsendes Locals i els afticles 47
i 48 del RD 500/1990, de 20 d'octubre, preveuen la incorporació de romanents de crèdit a
I'exercici següent sempre que existeixin recursos per finançar-los.

Per tot I'exposat, el Gerent proposa t'adopció de ta següent R E S O L U C t O

Primer.- Aprovar la modificació de crèdit 1/2010 del pressuposf de 2010 per la incorporació dels
romanents de crèdit del 2009 per impoft de CENT SEIXANTA-UN MIL TRETZE EUROS AMB

SEf CÊNflMS (161.013,07€), d'acord amb et detatt que es transcriu a continuació isegons et

que determina I'article 182 del Text Refós de la Llei Reguladora de /es Hisendes Locals iels
afticles 47 i 48 del RD 500n990 de 20 d'octubre. Aquesta modificació es finançarà amb càrrec al
romanent de tresoreria per despeses generals de la liquidació delpressuposf de l'exercici 2009
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MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST I/2OIO
I N CO RPO RAC I O D E RO MANENIS

Aplicació Nom tercer lmport

173 22706 PATRONAT MUNICIPAL MUSEU DE GRANOLLERS 1.711,23

173 22706 PATRONAT MUNICIPAL MUSEU DE GRANOLLERS 2.742,20

173 22706 PATRONAT MUNICIPAL MUSEU DE GRANOLLERS 1.025,90

173 22706 ASSOCTACTO tNST|TUT CATALÀ p'gp¡¡19¡616¡4 16p¡p
CATALÀ D'ANELLAMENT)

1 .910,00

173 22706 ASSOCTACTO tNST|TUT CATALA D'ORN|TOLOGtA (cRUp
OATALÀ D'ANELLAMENT)

690,00

173 22706 JOSEP M. PANAREDA CLOPÉS 2.800,0c

173 46200 AJUNTAMENT DE BADALONA 3.000,00

173 46200 AJUNTAMENT SANTA COLOMA DE GRAMENET 80.209,00

173 46200 AJUNTAMENT DE TIANA 9.000,00

173 46200 AJUNTAMENT DE BADALONA 4.120,00

1 73 48901 ASSOCIACIO AULA DE NATURA CORTARIU - CAD| 1.300,0c

173 48901 ASSOCIACIO DE VEINS I PROPIETARIS DE LA COLÒNIA
BOSC DE LA CONRERIA, DE SANT FOST DE
CAMPSENTELLES

1.950,0C

173 48901 EL BOSC ES VIDA 935,0C

173 48901 ASSOCIACIO PER A LA CONSERVACIO DE L'ENTORN I LA
RECERCA

1.625,00

173 48901 LA SELVA DEL VALLES - ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE MÁS
LLOMBART I MAS CORTS

1.690,00

173 48901 ASSOCIACIO ECOIMA 1.950,00

1 73 48901 CENTRE EXCURSIONISTA PU IGCASTELLAR 565,0C

173 48901 BIOSFERA, Associació d'Educació Ambiental 1.050,00

1 73 48901 ELS VERDS DE BADALONA 1.690,00

173 60200 SENALES GIROD S.L. 11.050,74

1 73 65000 CONSTRUCCIONES Y CANALIZACIONES BARCELONA S.L. 30.000,0c

TOTALS l6l .01 3,0i

A D¡outació li
t$ilf eárcelona Àre¡me uæron¿ El consorci està format també pets ajuntaments de Badalona, Montcada ¡

xarxa de municipis Manc. nicipis Fleixac, Santa coloma de Gramenet, sant Fost de campsentelles i Tiana.
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F MEN
ECONOMTC DESCRIPCIO IMPORT

87000 Romanent Tresoreria. Aplicació Romanent crèdit 161 .013,07

TOTALS 161.013,07

Segon.- Donar compte de la present resolució a l'Assemblea General del Consorci, en Ia propera

sessló que se celebri."

9. Donar compte de les resoluc¡ons de la Presidència

Es dóna compte de les resolucions de la Presidència adoptades des de la darrera sessió de
I'Assemblea i que corresponen al normal funcionament de I'ens, numerats en la relació
annexa i que corresponen al registre de resolucions del núm. 114 al 142 corresponents a
l'any 2009, i del núm. 1 al25 corresponents a l'any 2010.

La Secretària delegada va fent un seguiment dels decrets aprovats, tot indicant als
membres de I'Assemblea que els expedients es troben a la seva disposició, així com els
decrets originals que custòdia la Secretaria, per tal que demanin la informació que
considerin necessària.

10. Presentació de I'informe de gestió del Parc

La Sra. Cinta Pérez, Directora del Parc, és l'encarregada de presentar I'informe de gestió, tot
seguint el dossier que s'ha repartit a tots els membres.

En aquest punt, s'incorpora el Sr. Mateu Chalmeta a la sessió.

La Sra. Pérez comenta els diferents punts, continguts a I'informe lliurat, com ara, actuacions
del 2010 paral'leles a la redacció del Pla, les accions resultants del conveni signat amb La

Caixa, el manteniment de franges de prevenció d'incendis que afecten Tiana i Badalona,
treballs de millora en espais de Ribera, la gestió dels ecosistemes, el tractament de la
processionària del pi, el Pla de vigilància contra incendis forestals per al 2010 iels
dispositius de vigilància, el programa de subvencions, etc.

Comenta també actuacions com, per exemple, el programa Viu el parc, la senyalització
d'itineraris i les publicacions editades. De les publicacions, es destaca l'edició d'un DVD, i

com es pensa fer la difusió d'aquest, ja que es considera un bon producte molt útil per a les
escoles. Es pensa penjar a la web, ja que és un joc interactiu, molt didàctic.
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Quant a la nevada del dia 8.3.2010, comenta la incidència que aquesta va tenir en el Parc i

les actuacions que van seguir a la nevada.

Sobre això, el Sr. Martí Domènec comenta el Decret de mesures de la Generalitat de
Catalunya i els objectius de les ajudes, i els Plans d'Ocupació.

S'ha estudiat, diu, crear una sèrie de colles, ja que es finància el peonatge, la resta, com la
maquinària, etc. va a càrrec de I'administració que ho demana. Comenta també on es
pensen dirigir els accions a realitzar mitjançant aquesta iniciativa.

La Sra. Rius comenta que a Badalona també tenen pensat acollir-se a aquesta iniciativa, a
I'igual que a Santa Coloma, segons comenta la Sra. Bellette.

El Sr. Martí Domènec, explica també les actuacions que hi ha pensades per realitzar
després de I'estiu, amb associacions de propietaris, perquè puguin acollir-se a les ajudes
que per a ells donarà la Generalitat de Catalunya.

Això implica necessàriament seguir treballant, completa el President, Sr. Mayoral, i

col'laborar tots junts perquè es faci de forma coordinada i no duplicar o dirigir esforços en un
mateix lloc.

La Sra. Rius s'interessa per saber com es farà difusió entre les associacions de propietaris, i

si es possible que es faci saber també als Ajuntament, per poder coordinar-se i poder
comentar amb les associacions del propi municipi i ajudar a que tinguin la informació per
acollir-se a les ajudes.

Finalment, el Sr. Espinach, Gerent del Consorci explica com esta el tema de la carrera
professional dels treballadors del Consorci, i la possibilitat que puguin integrar-se en la
carrera de la Diputació de Barcelona, és a dir, la possibilitat que es tramiti conjuntament i

amb el suport de la Direcció dels Serveis de Recursos Humans de la Diputació.

11. Torn de paraules

Respecte de les franges de transició, la Sra. Bellette, Regidora de Santa Coloma de
Gramenet, comenta la intervenció en alguns punts.

No hi ha més intervencions, i sense més assumptes per tractar s'estén aquesta acta que
signen el President i la Secretària delegada que en dóna fe.

Parc de la
Serralada de Marina
Xarxa de Parcs Naturals

Âre¡ ndropoìirânâ de Ìârcclonà
Mancomunitat de municipis

Gonsorci del Parc de la Serralada de Marina
Oficina del Parc Comte d'Urgell, 187
Ctra B-500 km. 6 "La Conreria" Edifici del Bellotge, ga planta
0839'1 Tiana

El Consorci està format també pels ajuntaments de Badalona, lvlontcada i

Fleixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Fost de Campsentelles i Tiana.
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