
Data:
Caràcter:
Gonvocatòria:
Hora de començament: 13.30 hores
Hora d'acabament: 14,10 hores

PafC de la consorc¡ det paÌc de ta Se¡ratada de Mar¡na

Sgffalada de Mafina oficinadet parc comred,urgeil,.tB7

Xarxa de Parcs Naturals
Ctra B-500 km 6 "La Conreria" Edifici del Bellotge, 3a planta
08391 Tiane 08036 Barcelona
Tel. 933 956 336/ Fax 933 956 768 fet gg4OZ242S / Faxg34 O22 4gg
www d¡ba.cat/parcsn p smarina@diba.cat

25 de novembre de 2010
Sessió ordinària
Segona

Lloc:

ASSISTENTS

President

_ ll.lm. Sr. Josep MayoralAntigas
3
ã vocals

2 ll.lma. Sra. Dolores Gómez Fernández
ll.lm. Sr. Joaquim Ferrer Tamayo
Sr. José Antonio Lara Olivera
Sr. Antoni Pinyero Pérez
Sra. Mercè Rius Serra
Sr. Joan Pau Hernández Roura

Gerent del Consorci

Sr. Ramon Espinach Grau

Interventor delegat

Sr. Lluís Artal Vidal

Sala 3A edifici del Vagó, recinte Escola lndustrial.
c/Urgell, 187 - Barcelona.

Secretària delegada

Sra. Núria Marcet Palau

Directora

Sra. Cinta Pérez Figueras

ffi oiputació
$fl Barcelona À,*me ârcetona El Consorci està format també pels ajuntaments de Badalona, Montcada i

xarxa de municipis Mârco "i.ipii Re¡xac, Santa coloma de Gramenet, sant Fost de campsentelles i Tiana.
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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 Oficina Tècnica de Parcs
Naturals.
Sra. Maria Elena Pêrez García. Alcaldessa de I'Ajuntament de Montcada i Reixac
Sr. Francesc Bernet Viñas. Cap del Departament de Medi Ambient de l'Ajuntament de Sta.
Coloma de Gramenet
Sr. Juli Mauri de los Rios. Cap del Departament de Medi Ambient de I'Ajuntament Montcada
i Reixac.
Sr. ïomàs Carrión.

Excusen la seva absència

ll'lm. Sr. Jordi Serra lsern
ll'lm. Sr. Mateu Chalmeta Torredemer
Sr. Esteve Serrano Ortín

ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ:

'|'. Aprovació de I'Acta de la sessió de data B d'abril de 2010

2. lncorporació de nous representants de l'Ajuntament de Montcada i Reixac i de la Mancomunitat
de Municipis a I'Assemblea General

3. Renovació del càrrec de vice-president .

4. Dictamen pel qual es proposa aprovar les bases reguladores per a la concessió de
subvencions, en règim de concurrència competitiva, convocatòria 2011

5. Dictamen pel qual es proposa aprovar el Pressupost del Consorci per a I'exercici 2011

6. Dictamen pel qual es proposa acceptar la Mutació de Domini públic de les Torres de Guaila
"Alfa" i"Charlie"

7. Donar compte dels lnformes Econòmic Financers de I'any anterior

8. Donar compte de les resolucions de la Presidència

9. Presentació de l'informe de gestió del Parc i del programa d'activitats per a 2011

10. Torn de paraules

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1. Aprovació de I'acta de la sessió anterior, de data I d'abril de 2010.
En haver-se acompanyat amb la convocatòria de la sessió una còpia de I'acta de la sessió
de 8 d'abril de 2010 es dóna per llegida i se sotmet a la consideració dels presents per tal de
ser aprovada.
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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 8 d'abril de
2010 s'aprova per unanimitat.

2. lncorporació de nous representants de I'Ajuntament de Montcada i Reixac i de la
Mancomunitat de Municipis a I'Assemblea General.

A indicació del President, la Secretària delegada informa que han estat designats pels
respectius òrgans de govern, com representants a I'Assemblea General del Consorci Parc
de la Serralada de Marina els següents:

- Sra. Maria Elena Pérez García, alcaldessa de I'Ajuntament de Montcada i Reixac,
designada com representant de l'esmentat municipi.

- Sr. Esteve Serrano Ortín, regidor de I'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, i

designat com representant de la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de
Barcelona.

El Sr. Mayoral, President del Consorci, en nom propi i de l'Assemblea General els dóna la
benvinguda.

3. Renovació del càrrec de vice-president.

A proposta del President, i d'acord amb el previst als Estatuts del Consorci, I'Assemblea
General, escull per unanimitat com Vice-Presidenta, la Sra. Maria Elena Pérez García.

4. Dictamen pel qual es proposa aprovar les bases reguladores per a la concessió de
subvencions, en règim de concurrència competitiva, convocatòria 2011.

El Sr. Espinach, Gerent del Consorci, fa un resum de les referides bases reguladores, que
són molt semblants a les de l'any passat, i en destaca la valoració ponderada dels criteris
objectius per a l'atorgament, que en les bases anteriors es tractaven de manera genèrica, i

també fa esment de la disminució de I'import total de la consignació pressupostaria, que ha
passat de 15.000 € a 10.000 €.

L'Assemblea General aprova el present Dictamen, el text íntegre del qual és el següent:

"El Consorci del Parc de la Serralada de Marina d'acord amb els seus esfafuts defineix com a
objectius l'ordenació del parc i el seu desenvolupament com a tal, així com la seva corresponent
gestió, podent utilitzar per fer-ho, qualsevolde /es formes esfab/erfes en la legislació local,

Per a Ia consecució dãquesfs objectius i amb la voluntat de poder col'laborar amb aquelles enfifafs
sense finalitat de lucre que realitzin activitats compatibles i d'acord amb els objectius del Consorci, es
va aprovar, en /a sessió de data 4.12.2008 de l'Assemblea del Consorci, I'Ordenança General de
subvencions, (BOPB núm. 4 de 16.01.09, i BOPB núm. 116 de 15.05.2009) per tal que serueixi de
marc general per regular l'activitat subvencionadora del Consorci.

Per tal, doncs, d'afticular els criteris i requisits necessars per a poder optar a aquesfes subvencions,
s'han elaborat unes bases reguladores que regiran la convocatòria del 2011, per a la concessió
d'ajuts, en règim de concurrència competitiva, a entitats I assocracions sense finalitat de lucre, d'acord

Parc de la
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amb el que s'estableix a la LIei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions,
reglament de desplegament, i a la llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim jurídic
Administracions públiques i del procediment administratiu comú.

A la vista de I'exposat, i d'acord amb el que preveu la legislacio vigent, el Gerent sotasignat, proposa
que el President del Consorci, elevi a I'Assemblea Generalels seg¿ienfs

ACORDS:

PRIMER.- Aprovar la convocatòria de subvencions per a I'any 2011, a atorgar a persones jurídiques
de dret públic i privat I sense ànim de lucre i cenfres docents p(tblics o conceftats, per facilitar el
desenvolupament d'activitats orientades a promoure /a senslbilització, la pañicipació, Ia formació, els
esfudls i altres activitats relacionades amb temes mediambientals i territorials en l'àmbit del Consorci.

SEGO^/.- Aprovar /es Bases reguladores que han de regir la convocatòria de subvencions de l'any
2011, el text íntegre de /es quals és el següent:

HAN DE

COMPETITIVA, A ENTITATS 
' 

ASSOC'AC'ONS SE/VSE FINALITAT DE LUCRE DINS DE
L' AM B IT T ERRITO RI A L D EL COA/SORC/.

Eases específiques per a pafticipar en la convocatòria de I'any 2011 , per a I'atorgament de
subvencions, en règim de competència competitiva, a entitats i assocraclons sense finalitat de
lucre dins l'àmbit territorial del Consorci del Parc de la Serralada de Marina.

l.- Objecte, període í vigència d'aguesfes Bases reguladores

!!.- L'objecte d'aquestes bases és definir el conjunt de condicions i el procediment a seguir
per a participar en la convocatòria de concessro de subvencions del Consorci del Parc de Ia
Serralada de Marina per a I'exercici 2011.

!..- Aquestes bases es complementen amb /es drsposlcions contingudes a I'ordenança
general de subvencions aprovada per I'Assemblea del Consorci en Ia sessro de data
4.12.2008, ipublicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona n(tm.4 de 16.01.09 i
aprovada definitivament el 15.05.2009 (BOP núm. 116), is'aplicaran a aquelles activitats que
es realitzin l'any 2011 i que s'ajustin als requisits i condicions exþlfs per aquestes Bases
reguladores i per I'Ordenança General de Subvencions aprovada.

34.- Les presenfs bases seran vigents mentre duri el procés estableñ, i fins a la conclusio
d'aquest.

4".- El període en que s'haurà de realitzar l'activitat subvencionada serà de l'1 de gener al 31
de desembre de I'any 2011.

ll.- Beneficiaris/es i conceptes subvencionables

54.- D'acord amb l'afticle 15 de I'Ordenança General, podran sol'licitar subvencions, itenir ta
condició de beneficiari/a (en e/s fermes que preveu la llei), fofes /es persones jurídiques de

i el seu
de /es
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dret public i privat, amb personalitat jurídica pròpia i sense ànim de lucre, i centres docents
ptiblics o concertats, que desenvolupin la seva activitat dins t'àmbit territoriat de! Consorci.

6a .- D'acord amb els objectius específics del Pla Especiat i amb ta intenció de marcar
prioritats, es fixen com a conceptes subvencionables per at 2011, e/s segrienfs:

1. Activitats i proiectes culturals que tinguin un interès p(tbtic i estiguin vinculats a la
temàtica dels espar.s naturals protegits.

2. Activitats i projectes culturals que fomentin Ia pariicipació ciutadana en l'àmbit det
medi natural i el voluntariat ambiental.

3. Activitats i projectes culturals que afavoreixin espais formatius, tatters i d'attres
proposfes que millorin els coneixements, les actituds i sensibitització dets
ciutadans vers el medi natural, en general, i el parc de ta Serralada de Marina, en
particular.

4. Projectes de conseruació i millora del patrimoni natural a l'àmbit det Consorci det
parc de la Serralada de Marina.

lll.- Requisits per pafticipar en la convocatòría i forma d,acreditar-los

!!.- Podran sol'licitar subvencions i tenir la condició de beneficiari/a totes /es persone s de dret
p(tblic o privat que desenvolupin la seva activitat dins t'àmbit territoriat del Consorci, d'acord
amb la previsió de l'Ordenança general.

Q!.- Per poder participar en la convocatòria caldrà gue es presenti la sot.licitud, acompanyada
de tota la informació i documentacio a que es refereix t'afticle 14 de t'Ordenança General, i
que es concreta en la següent:

a) lnstància signada pel President de I'ens o associació sot'ticitant, o pel seu representant
legal

b) ldentificació de qui subscriu Ia sol.licitud i del caràcter amb que ho fa.
c) ldentificacio de qui ha de ser el/la beneficiari/a
d) Nom, DNI/NIF, adreça, telèf. a/e, persona de contacte.

Juntament amb la sol.licitud, s'haurà d'acompanyar:

a) Fotocòpia dels esfafufs
b) Memòria descriptiva de /es actuacions/activitats per a les quats sot.ticita subvenció,

fent constar el títol exacte, l'import previst i període/dafes prevr'sfe s de realització.
c) Programa de /es activitats a realitzar I'any 2011, relacionades amb t'objecte de ta

convocatòria i per al període d'aquesta.
Pressuposf totaldetallat del projecte que es presenta.
FotocÒpia del NIF de l'ens.
Declaracio de /es subvencions obtingudes per a ta mateixa finatitat i compromís de
comunicar al Consorci les que s'obtinguin en el futur.
Compromís de complir les condicions de la subvenció.
Documentació acreditativa de reunir e/s reqursls específlcs exigits.
Declaració responsable d'estar al corrent de /es seyes obligacions tributàries i de ta
seguretat social, i amb el consorci i amb qualsevot dels Ajuntaments membres
FotocÒpia del document que acrediti la inscripció de t'entitat o associació en e!
Regisfre corresponent

d)
e)

0

s)
h)
i)

i)

Ârer ncropoliunr de Buceloor
Mrncomuniøt de munkipis
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9a.- Les sol'licituds per a formar part en la convocatÒna es presentaran com a màxim fins el
28 de febrer de 2011, i es formalitzaran mitjançant instància normalitzada presentada al
Registre General del Consorci: dilluns a divendres Compte Urgell, 187,34 planta de
Barcelona, dissabfe Rbla. Catalunya, 126 de Barcelona. També es podran presentar en fofs
e/s Reglsfres Generals dels Ajuntaments membres del Consorci.

1ff.- Les rnsf¿incres estaran a disposició dels interessafs, en la seu del Consorcii en fofs e/s
ajuntaments membres del Consorci, també estaran disponibles a la Web del Consorci :

(nnp:mww.d¡Oa.cafu i a /es respectives webs dels
Ajuntaments i es completarà amb fofs e/s requisits exigits en la convocatòria.

!f.- D'acord amb I'afticle 14.6 de I'Ordenança General, quant s'hagin presentat en exercicis
anteriors algun dels documents exigits per a participar en aquesta convocatòria, es farà
constar en la instància per a prendre parl en aquesta convocatòria.

12a.- Possibilitat de reformulació. Els interessats podran formular nova sol'licitud pel mateix o
diferent projecte, en e/s suposifs prevlsfos a I'afticle 14.3 de l'ordenança general.

lV.- lmport de les subvencions

l3!.- L'import màxim que es destinarà l'any 2011 per a I'atorgament de subvencions serâ de
10.000,00 euros, i el pagament es farà amb càrrec a la paftida 173/489.01 del pressuposf del
Consorci per a I'exercici 2011.

l1f.- L'import màxim de la subvenció serà del 50% del cost de I'activitat i, en tot cas, no
superarà e/s 3.000 euros. Excepcionalment, l'Òrgan de Vatoració podrà apreciar
circumstàncies que aconsellin ultrapassar aquesfs límits, que s'hauran de justificar
degudament a la proposta de concessió.

V.- Compatibilització de la subvenció

1_5"..- La subvenció atorgada pel Consorci del Parc de la Serralada de Marina per a una
activitat serà compatible amb altres subvencions que I'entitat o associació pugui rebre per a la
mateixa activitat, sempre que I'import total d'aquesfes no ultrapassi el cost total i que es
comuniqui al Consorci en el moment en que es tingui coneixement i, en tot cas, abans de la
proposta de resolució.

Vl.- Criteris objectius

16a.- Criteris objectius per valorar /es so/'/icifuds;

Per a l'atorgament de subvencions es prioritzaran, d'acord amb els criteris i valoració
següenfs, e/s acfes, programes o projectes que:
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Vll.- Composició de l'òrgan de valoracíó

174.- L'òrgan de Valoració serà I'encarregat d'examinar i valorar les sol.licituds presenfades, i
d'acord amb I'añicle 9.5 esfarä format per:

- El president del Consorci, o persona en quidelegui
- 1 representant de la Diputació de Barcelona
- 1 representant de la Mancomunitat de Municipis de t'Àrea Metropotitana de Barcelona
- 1 representant de I'Ajuntament de Badalona
- 1 representant de I'Ajuntament de Sta. Coloma de Gramenet
- 1 representant de l'Ajuntament de Montcada i Reixach
- 1 representant de l'Ajuntament de Tiana
- 1 representant de I'Ajuntament de Sanf Fosf de Campsentelles
- El Gerent del Consorci, o persona en quidelegui
- El Tècnic Director del Parc de la Serralada de Marina, o persona en qui delegui, qui

actuarà a més a més com a Secretari

El funcionament i característiques de I'Òrgan de valoració serà e/ que correspongui segons
I'acord de creació d'aquest òrgan.

Vlil.- lnformació, procediment, justíficació i forma de pagament

1-8".- Qualsevol informació referida a aquesta convocatÒria esfarâ disponibte a tes oficines del
Consorci, Compte Urgell, 187 3er. de Barcelona, lJnitat d'Administracio de Consorcrs. També
es podran fer consultes al telèfon 934 02 22 11

1-9:.- El logotip del Consorci del Parc de Ia Serralada de Marina haurà de figurar en tota ta
publicitat i la documentació que generin les actuacions subvencionades. L'acord de concessro
podrà fixar aspectes concrefs d'aquesta obligació respecte una o més activitats, i en funció
d'aquesta.

204.- Examinades i valorades les sollicituds presenfades, t'Òrgan de valoració formularà la
proposta de concessió que elevarà a l'òrgan competent per a la seva concessió. La
convocatòria s'haurà de resoldre com a màxim el 30 de juny de 2011.

D¡putac¡ó
Barcelona ÀreÀ,e ¿rcetona El Consorc¡ està format també pels ajuntaments de Badalona, lvlontcada i
xarxa de municipis Mânco nicipis Reixac, Santa coloma de Gramenet, Sant Fost de Campsentelles iT¡ana.
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1. S'executin dins l'àmbit del Parc 2 punts

2. Siguin innovadors i plantejats amb el rigor necessari per tal de garantir la seva
viabilitat. 1 punt

3. Tinguin per objecte I'educació ambiental, tant en e/s àmbifs formals com no
formals. 1 punt

4. Estiguin promoguts per Centres d'Ensenyament publics o conceftats. 1 punt

5. Es desenvolupin dins l'àmbit de la conservació del medi natural ique tinguin
caràcter preventiu. 3 punts

6. Transmetin e/s valors del patrimoni natural i cultural amb especial orientació a ta
població resident en e/s municipis de l'àmbit del Consorq. 2 punts

7. Estiguin adreçats a col.lectius arnb necessifafs especla/s. 2 punts



21!.- Un cop realitzada I'activitat o projecte objecte de subvenció, les entitats i/o associacions
que resultin beneficiàries hauran de procedir a la seva justificació, d'acord amb el procediment
i requisits esfab/erfs a I'afticle 19 de I'ordenança General.

22.- La justificació de la subvenció s'haurà de presentar abans del 31 de gener de 2012, i
s'haurà d'acompanyar d'una memòria, signada pel responsable de I'activitat, que acrediti el
compliment de la finalitat per la qual s'ha concedit.

23:.- El pagament de /es subvencions es farà mitjançant transferència bancària, d'acord amb
/es dades facilitades pel beneficiari segons dlsposa I'afticle 17.4 de l'Ordenança General.

24a.- L'acord de resolució de la convocatòria concretarà el nombre de còpies i el format en
que s'hauran de presentar els projectes, esfudls, publicacions, etc., que s'hagin subvencionat.
Si no es determina altre cosa, s'hauran de presentar per triplicat original.

25a.- Tota Ia documentació i informació necessària per poder pañicipar en la convocatÒria,
així com el text de I'ordenança general de subvenclons esfarå a disposició dels rnferessafs a
la seu del Consorci, c/ Urgell, 187 3er. pis de Barcelona, o a la pàgina web
h ttp : //www. d i b a. c ailp a rcs n /p a rc s/i n d e x. a s p ? P a rc=7

IX.- Servei responsable de la tramitacio

2þ:.- El seruei gesfor encarregat de la tramitació de tot I'expedient de concessó de
subvencions de I'any 2011, serà I'Oficina Administrativa i de Suport Jurídic, Unitat
Administrativa de Consorcis de la Gerència de Servers d Espais Naturals de la Diputació de
Barcelona, c/ Comte d'Urgell, 187, edificidel rellotge, 3a planta de Barcelona.

X.- Recursos contra la resolucio de la convocatòria

27a.- Contra la resolució de la convocatoria de subvencions de l'any 2011, es podran
interposar e/s recursos prevlsfos a la llei de règim jurídic de /es administracions públiques, i
del procediment administratiu com(t, 30/1992, 26 de novembre."

TERCER.- Publicar /es Bases reguladores i la convocatòria de subvencions per al 2011, amb
insercio d'anuncis al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i als taulers d'anuncis del Consorci i
dels cinc Ajuntaments membres, per a generalconeixement.

L'anunci de Ia convocatÒria consistirà en un extracfe dels requisits exigibles per a prendre paft en la
convocatòria, així com el lloc de presentacio de /es sollicituds i el termini per fer-ho. Publicant una
referència de I'anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

QUART.- D'acord amb I'ordenança general de subvencions i /es bases reguladores per a la
convocatòria de 2011 , i en funció de /es línies d'actuació del Parc per a I'any 2011, es prioritzaran els
projectes que es refereixin a:

. Foment de I'ús públic, de I'educació ambiental i coneixement de la Serralada de Marina.

o Prevenció d'incendrs foresfa/s. Projectes o actuacions de millora de zones foresfa/s
degradades o afectades per incendis foresfals.

. Projectes o activitats per a la millora del patrimoni natural icultural del Parc.
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CINQUÈ.- Autoritzar i aprovar /a despesa de com a màxim DE\J MtL EUROS (10.000 €) amb càrrec a
I'aplicació pressuposfâria 173/489.01 delpressuposf de 2011, condicionada a I'aprovació definitiva del
pressuposf p er a \Þxerdd vinent.

S/SÈ.- Facuttar àmptiament i expressament a la Presidència del Consorci per a l'adopció de quantes
resolucions i Ia subscripció de quants documents result¡n necessafls per a la formalització i I'execució
dels presenfs acords. "

I I'Assemblea resta assabentada.

5. Dictamen pel qual es proposa aprovar el Pressupost del Gonsorci per a l'exercici
2011.

El Sr. Espinach exposa a grans trets el contingut del pressupost 2011 ien destaca el
següent:

- a l'estat d'ingressos hi consten dues aportacions: la de la Diputació de Barcelona
de 443.652 €., un 13% menys que I'any anterior; ila de la Mancomunitat de
Municipìs de l'Àrea Metropolitana, 203.036 €, quantitat inferior en un 20% al
pressupost de 2010

- a l'estat de despeses:el capítol 1, despeses de personal, disminueix un 2'44%;
el capítol 2, béns i serveis, previ un repàs del contingut i s'ha ajustat amb una
disminució del 11%, també hi ha partides ampl¡ades com la de publicitat i

propaganda; el capítol 4, pel que fa als convenis ha disminuTt un 13o/o, i la
disponibilitat per subvencions ha passat de 15.000 € a 10.000 €; però el capítol
amb major reducció ha estat el Vl, amb una disminució del 80%, malgrat això, es
podrà canalilzar algun projecte mitjançant la Diputació, I'obra social del la caixa o
la partida de romanents.

El Sr. Mayoral comenta que el que s'ha fet es ajustar la despesa a les noves
circumstàncies, però també guanyar en eficiència.

L'Assemblea General aprova el present Dictamen, el text íntegre del qualés el següent:

"Atès que el gerent del Consorci del Parc de la Serralada de Marina ha elaborat la proposta de
pressuposf pel 2011, juntament amb e/s segrienfs annexos: la memòria explicativa dels objectius,

inversions, activitats i plantilla, I'informe econòmico-financer, i /es bases d'execució del pressuposf.

Atès que el pressupost presenta, en el seu esfaf de despeses, uns crèdits inicials totals de srs-cenfs
quaranta-set mil cent vuitanta-nou euros amb onze cèntims (647.189,11 €) i, en e/ seu esfaf
d'rhgressos, unes previsions inicials fofals sls-cents quaranta-set mil cent vuitanta-nou euros amb

onze cèntims (647.189,11 €), resultant un pressupost equilibrat.

Vist I'informe favorable de l'interventor delegat del Consorci.

@::i::1:i'" 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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Vist I'aftbb 112 de la Llei 7n985, de 2 d'abril, reguladora de /es bases del règim local, iels arficles

164 a 168 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refos de la Llei

reguladora de les hisendes locals.

En conseqüència, el sofasþnaf gerent proposa que el president del Consorci elevi a I'Assemblea

General I'adopció dels segúenfs:

ACORDS

Primer.- Aprovar inicialment el pressuposf del Consorci del Parc de la Serralada de Marina, per a
I'exercici 2011, per un import total de sls-cenfs quaranta-set mil cent vuitanta-nou euros amb onze

cèntims (647.189,11 €), tant pel que fa al seu estat d'ingressos col?? el de despeses, juntament amb

fofs e/s annexos i resta de documentació que a continuació es detalla:

- Pressuposf de despeses i rngressos desg/ossat per partides

- Memòria d'objectius, inversions, activitats i plantilla de personal

- I nform e eco nò m ico-fi n a n ce r

- Bases d'execució del pressuposf

Segon.- Exposar al p(tblic aquest Pressuposf en el tauler d'anuncis del Consorci, prèvia inserció de

I'anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, pel termini de quinze dies hàbls,

durant e/s quals e/s rnferessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant l'Assemblea

General delConsorci.

El Pressuposf es considerarà definitivament aprovat si drns del termini no s'haguessrn presenfaf

reclamacions. En cas contrari, l'Assemblea Generaldþosarâ d'un mes per a resoldre-les."

6. Dictamen pel qual es proposa acceptar la Mutació de Domini públic de les Torres
de Guaita "Alfa" i "Charlie".

L'Assemblea General aprova el present Dictamen el text íntegre delqual és el següent:

Atès que el Consorci del Parc de Collserola, de conformitat a l'afticle 4 dels seus Esfafufs, fé
encomanada la gestió de I'espai protegit definit en el Pla Especial d'Ordenació i Protecció del Medi
Natural del Parc de Collserola, col.laborant per aquest fi amb les diferents administracions públiques.
Per la seva banda, el Consorci del Parc de la Serralada de Marina exerceix la gestió ordinària del
Parc de la Serralada de Marina, d'acord amb el Pla especialde protecció i millora del Sector sud de la
Serralada de Marina.

Atès que el Consorci del Parc de Collserola és titular de /es dues torres de vigilància d'incendis, les
anomenades "Charlie" i .Alfa", ubicades, respectivament, als municipis de Santa Coloma de Gramenet '

i Santa Maria de Mañorelles, amb les segrienfs dades cadastrals:

- Torre "Charlie":
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La parcel'la esfâ sifuada al polígon 2, parcet'ta 129, det terme municipal de Santa Cotoma de
Gramenet, amb referència cadastral rústica 08245A002001290000JA. Es tracta d'una parcel.la
pÚblica propietat de la Mancomunitat de Municipis de t'Àrea Metropotitana de Barcelona.

- Torre "Alfa":
La parcel'la està situada al polígon 5, parcel.la 45, det terme municipat de Santa Maria de
Maftorelles, amb referència cadastral 08256A005000450000ER. En data 22 de desembre de
2009 el Consorcidel Parc de Collserota va signar un conveni amb I'empresa Mir pous Girona, SL,
propietària d'aquesta parcel'la. Mitjançant la signatura d'aquest conveni et titutar de ta parcel.la va
acceptar I'ocupació permanent de part de la finca per a la instal'tació de Ia torre de vigitància de
prevenciÓ d'incendis "Alfa", per un període de quatre anys, prorrogant-se automàti]ament per
terminis iguals si cap de /es pafts formula un preavís de fres rnesos. També autoritza un drei de
pas permanent per accedir tant a la instal.lació en les fasques pròpies de vigitància d'incendis
com per a les tasques de manteniment de Ia torre de vigilància. Finatment, es va estipular que
tant |es fasques derivades de la gestió del Dispositiu de Prevenció d'lncendis i det manteniment
de la torre de vigilància "Alfa" com det manteniment genera! de la finca pot promoure's
indistintament per l'òrgan gestor del Parc de la Serralada de Marina o per qualsevol administració
pública que formi part dels Òrgans gesfors de I'espai natural.

Vist el certificat del Secretari del Consorci det Parc de Cottserola, de data 12 de maig de 2010, que
estableix que: "D'acord amb I'inventari de béns i drets del Consorci det Parc de Cottserota de data 26
d'abril de 2010, /es forres de vigilància d'incendis consten a t'epígraf GR-12-A1 de seruei púbtic -
immobles i tenen el següent valor patrimoniat:

- Torre "Charlie": Element número d'inventari 1888. Vatord'adquisició: 52.857,85€. Amortització
acumulada: 22.521,75 €. Valor net comptable: 30.336,10 €

- Torre "Alfa": Element n(tmero d'inventari 1885. Valor d'adquisició: 34.067,77 €. Amortització
acumulada: 13.627,10 €. Valor net comptable: 20.440,6T €".

Atès que el Consorci del Parc de Collserola i el Consorci del Parc de ta Serralada de Marina van
signar en data 18 de maig de 2006 un conveni per a ta gestió, coordinacio i la supervisió, dins el marc
dels respecflus dþosltius de prevenció d'incendis, de /es dues torres de vigitància d'incendis
ubicades als municipis de Santa Coloma de Gramenet i Santa Maria de Maftorelles, convenique resta
vigent. Per tant, com a culminació dels acords asso/ifs, es considera escaient que el Consorci det
Parc de la Serralada de Marina assumeixi la titularitat de /es torres de vigitància d'incendis.

Atès que, en data 26 d'abrilde 2010, i pel president, perdetegació de firma, det Consorcidet parc de
Collserola, es va aprovar la mutació de domini púbtic de dues torres de vigilància d'incendis det
Consorci del Parc de Collserola, les anomenades "Chartie" i "Atfa" ubicades, respectivament, als
municipis de Sanfa Coloma de Gramenet i Santa Maria de Martorelles, a favor del Consorci de! parc
de la Serralada de Marina, ratificat per I'Assemblea Generat del Consorci Parc de Cottserota en data
26 d'abril de 2010, donació condicionada a I'acceptació expressa per paft det Consorci de la
Serralada Marina.

Vist I'article 27 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pet quat s'aprova el Regtament del patrimoni
dels ens locals, les mutacions de domini públic enfeses com a canvi de subjecte dels béns de domini
pÚblic sense que perdin la seva naturalesa jurídica requereixen I'acord de l'ens local en et quat
s'acrediti l'opoftunitat del canvi, la qual consta a t'informe de gerència det parc de Cottserota, de ZS
d'abrilde 2010.

Vist l'a¡ticle 1 5, apañat 13 dels esfafufs del Consorci det Parc de la Serralada de Marina.

@ gr.::*""
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Reixac, Santa Colomá de Gramenet, Sant Fost de Campsentelles i Tiana.
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En viñut de tot aixo, es proposa que s'elevi al Consell Coordinador I'adopció del següent:

ACORD

Primer.- ACCEPTAR, per part del Consorci del Parc de la Serralada de Marina, la mutació de domini
public de dues torres de vigilància d'incendis del Consorci del Parc de Collserola, les anomenades
"Charlie" i'Alfa' ubicades, respectivament, als municipis de Santa Coloma de Gramenet i Santa Maria
de Maftorelles.

Segon.- ASSUM/R per part del Consorci del Parc de la Serralada de Marina, Ia titularitat de /es dues
torres de vigilància d'incendis.

Tercer.- SUBROGAR-SE en e/s drefs que tingui el Consorci del Parc de Collserola sobre /es
parcel.les on es troben instal.lades /es forres, objecte d'aquesta mutació de domini públic.

Quart.- INVENTARIAR /es dues torres de vigilància d'incendis ubicades, respectivament, a/s
municipis de Santa Coloma de Gramenet i Santa Maria de Maftorelles, a I'inventaride béns i drets del
Consorci del Parc de la Serralada de Marina, que tenen el següent valor patrimonial, segons el
certificat del Secretari del Consorci del Parc de Collserola, de data 12 de maig de 2010, ique es
tra n scri u a co nti n u ació:

- Torre "Charlie": Element número d'inventari 1888. Valor d'adquisició: 52.857,85€. Amoftització
acumulada: 22.521 ,75 €. Valor net comptable: 30.336,10 €.

- Torre "Alfa": Element número d'inventari 1885. Valor d'adquisició: 34.067,77 €. Amo¡tització
acumulada: 13.627,10 €. Valor net comptable: 20.440,67 €."

Quart.- Notificar la present resolució al Consorci del Parc de Collserola per al seu coneixement i
efecfes leg als escaienfs. "

7. Donar compte dels lnformes Econòmic Financers de I'any anter¡or.

El Sr. Artal, lnterventor delegat del Consorci, comenta que cada any la Diputació de
Barcelona fa un estudi de control financer que encomana a gabinets d'experts, que han
manifestat la seva conformitat amb el contingut dels conceptes fonamentals com són el

compte de resultats i, I'execució del pressupost, entre d'altres, i també fa referència a
algunes observacions formulades, que en conjunt valora com poc significatives.

I l'Assemblea General resta assabentada.

Donar compte de les resolucions de la Presidència.

És dóna compte de les resolucions de la Presidència adoptades des de la darrera sessió de
l'Assemblea General, que corresponen al funcionament ordinari de I'ens, numerats en la
relació annexa amb els números 26 a 146, ambdós inclosos, de l'any 2010.

La Secretària delegada fa una ressenya dels Decrets i assenyala que aquests i els seus
expedients es troben a la seva disposició per a qualsevol informació que estimin convenient.

t2
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8. Presentació de I'informe de gest¡ó del Parc i del programa d'activitats per a 20'11.

La Sra. Pé,rez, Directora del Parc, presenta i comenta amplament I'informe de gestió i el
programa d'activitats per a l'any 2011, i ho il'lustra amb power point, el qual restarà a
disposició dels assistents a la pàgina web del Parc. Com a síntesi exposa el següent:

- Dins del proqrama de d'activitats

- Pel que fa al Pla de conservació de la biodiversitat, es segueix el mateix full de ruta:
anàlisi i diagnosi, establiment d'objectius i valoració de condicionants, i el Pla d'acció,
que inclou el desplegament de les línies estratègiques o programes. Malgrat no
disposar encara del document, s'ha començat a treballar. També indica que es tracta
d'un territori conegut però amb sorpreses, amb espècies úniques i desconegudes, les
quals mostra a les imatges.

- S'han dut a terme actuacions paral'leles a la redacció del Pla, com l'elaboració d'un
dossrer amb la localització i el cartografiat de noves espècies, o la cartografia
d'hàbitats 1:10.000, que és la primera que hi ha a Catalunya. Resulta molt
interessant ja que permet treballar en molts formats, i si als ajuntaments els interessa
ho poden fer servir. A partír de la cartografia s'han detectat i trobat coses interesants,
com el fraret, al municipi de Badalona.

- Respecte al resum de la campanya d'incendis 2100, assenyala que l'índex d'incendis
és molt baix; la superfície és de matoll, no arbrada; hi ha hagut g conats, i mostra
imatges de l'incendi del torrent d'en Pujol a la Vallençana i el de Can Alemany a
Badalona. També presenta una gràfica amb I'estadística d'incendis 1990-2010, iun
altre amb les incidències, amb un total de 327, agrupades per conceptes i

percentatges. A continuació comenta que malgrat l'any de bonança s'han de
mantenir els dispositius, i millorar el protocol, perquè en moments en què no estiguin
desplegats els dispositius funcionin, per exemple, les torres de guaita.

- El conveni entre Diputació i la Caixa preveu una sèrie d'actuacions pel període
201012011 dins el concepte gestió dels ecosistemes forestals i de ribera, com són la
selecció de rebrots per tal de potenciar el bosc jove cap a estructura d'arbres, la
potenciació de diverses espècies, i I'estassada periòdica de canya.

- Pel que fa a les subvencions, un quadre detalla les atorgades amb indicació de les
entitats, municipis al qual pertanyen, projecte i I'import.

- També es refereix a I'arranjament de camins, a les publicacions, els nous itineraris, i

les senyalitzacions, i la SIGEP, implantació d'aplicatius en entorn web, a informes i

expedients, tractant que tot sigui molt més àgil.

@ sÏ,::ili'. Ârea m*ropolimnr de Ìarcelona
Mâncomun;þt de muoicipis
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- Obiectius més rellevants i oroposta d'actuacions per a I'anv 2011

- Els objectius a assolir es plasmen en programes d'activitats que emanen de l'oficina,
de l'àrea d'espais naturals i dels ajuntaments, per tal de prioritzar les actuacions;
aquests documents figuren en paper, i també s'han penjat a la web.

- Els títols del programes són: 1) Conservació i tractament físic del territori; 2) Foment
del desenvolupament i la participació; 3) Ús social i educació ambiental; 4) Activitats
generals. Exposa el contingut de tots ells, així com dels subprogrames que els

desenvolupen.

El President li agraeix aquesta informació tant exhaustiva del programes i projectes de futur,
la qual serà d'una gran utilitat.

10. Torn de paraules

No hi han,

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 La Secretària delegada

Josep MayoralAntigas Núria Marcet Palau
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