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

24 de març de 2Q11
Sessió ordinària
Segona

Hora de començament: 10.30 hores
Hora d'acabament: 11,30 hores
Lloc: Sala 2C edifici delVagó, recinte Escola lndustrial.

c/Urgell, 187 - Barcelona.

ASSISTENTS

President

ll'lm. Sr. Josep MayoralAntigas

$ Vocals

i ll.lm. Sr. Mateu Chalmeta Torredemer[^
= Sr. José Antonio Lara Olivera

ll'lma. Sra. Begoña Bellette Donay
Sra. Mercè Rius Serra
Sr. Joan Pau Hernández Roura

Gerent del Consorci

Sr. Ramon Espinach Grau

lnterventor deleqat

Sr. Lluís Artal Vidal

Secretària deleqada acctal.

Sra. Rosa Ma. Artiaga Gil

Directora

Sra. Cinta Pérez Figueras

Altres assistents

Sr. Martí Domènech Montagut. Coordinador de l'Àrea d'Espais Naturals de la Diputació de
Barcelona
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D¡putació fi
Barcelona À,., m. ¡rceton¡ El Consorc¡ està format també pels ajuntaments de Badalona, Montcada i ft
xarxa de municipis rr,nco nicipis Beixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Fost de Campsentelles i Tiana.



Sr. Enric Rasche Vilanova. Cap de la Direcció Territorial Oriental Oficina Tècnica de Parcs
Naturals.

Excusen la seva absència

ll'lma. Sra. Dolores Gómez Fernández
ll'lm. Sr. Jordi Serra lsern
ll'lm. Sr. Joaquim Ferrer Tamayo
Sr. Esteve Serrano Ortín

ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ:

1. Aprovació de I'acta de la sessió del dia 25 de novembre de 20'10.

2. Dictamen que proposa aprovar I'Acord de col'laboració entre la Diputació de Barcelona i el
Consorci del Parc de la Serralada de Marina per a la campanya de vigilància i prevenció
d'incendis de 2011.

3. Dictamen que proposa aprovar la modificació de la plantilla del Consorci de la Serralada de
Marina.

4. Dictamen que proposa aprovar I'autorització a 31 de desembre 2010 de I'lnventari General
del Consorci.

5. Dictamen pel qual es proposa informar i aprovar el Compte General del pressupost de
I'exercici2010.

6. Dictamen pel qual es proposa la modificació del pressupost, expd. 212011 per suplement de
crèdit, finançat amb romanent líquid de tresorena.

7 . Donar compte del decret que aprova la liquidació del pressupost de I'exercici de 2010.

8. Donar compte del decret que aprova la modificació del pressupost, expd. 112011,
d'incorporació de romanent de crèdit, finançat amb romanent líquid de tresoreria.

9. Donar compte de les resolucions de la Presidència.

10. Balanç de gestió de la legislatura.

1 1. Torn de paraules.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1. Aprovació de I'acta de la sessió del dia25 de novembre de 2010.

En haver-se acompanyat amb la convocatòria de la sessió una còpia de I'acta de la sessió
de 25 de novembre de 2010 es dóna per llegida i se sotmet a la considerac¡ó 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 25 de
novembre de 2010 s'aprova per unanimitat.

2. Dictamen que proposa aprovar l'Acord de col.laboració entre la Diputació de
Barcelona i el Consorci del Parc de la Serralada de Marina per a la campanya de
vigilància i prevenció d'incendis de 2011.

El Gerent del consorci, el Sr. Espinach, comenta les condicions i característiques de I'acord,
que té els mateixos objectius que en anys interiors.

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 Sanf Fosf de
Campsentelles, format, també, per ta Mancomunitat de Municipis de t'Àrea Metropolitana de
Barcelona ila Diputació de Barcelona

La gestió d'aquest territori s'efectua d'acord amb el Pla Especial que el regula, essenf un dels
instruments de la gestió la posada en marxa d'un dispositiu de vigilància i prevenció d'incendis.

Des fa més de 10 anys s'executa un pla de vigilància i prevencio d'incendis que incideix principalment
en millorar la detecció mitjançant I'establiment de punts de guaita en llocs esfrafègics d'alta visibilitat i
unitats mòbils de primera intervenció sobre el territori. Aquesfs mitjans complementen l'acció de
prevencio que realitzen altres departaments i administracions, i que s'han mostrat altament efectius
en els darrers anys.

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

La idoneitat dels punts de guaita segons el Pla, respon a les caracterísfþues orogràfiques escollint
e/s punfs de major visibilitat i vetllant que siguin mínimes les zones que romanguin ocultes, la
Iocalitzacio de /es unitats de primera interuenció responen també a la lògica territorial ubicant-les 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 2011 es preveu la col'laboració de la Diputació de Barcelona en el sentit d'assumir
l'assignacio del personal necessari, gue es destinarà a /es fasgues previstes per a l'execució del Pla
de Vigilància i Prevenció d'lncendis Forestals d'aquest any.

En aquest sentit, les previsions normatives que resulten d'aplicació, són /es següenfs:

r Estafuts del Consorci, art. 31 sobre mesures de coordinacró i assisfència, en aquest cas de la
Diputació de Barcelona en tant que membre del Consorci, i art. 36 que preveu I'adscripció de
personal al Consorciper part de /es entitats consorciades.

. Reglament Orgànic de la Diputació, art. 45 i 46 sobre mesures de coordinació i d'assisfèncra,
entre altres, envers e/s consorcis participats.

@gn:n"" Àrer metropolitrnr de Barcelona

Mrncomuniøt de municipis

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

Beixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Fost de Campsentelles i Tiana.
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En virtut de tot això, i a I'objecte de col'laborar idonar cobertura a /a necessitat d'incrementar la
vigilància a l'àmbit del Parc de la Serralada de Marina, durant et període de la campanya d'enguany
de vigilància i prevenció d'incendis, es proposa t'adopció det següent AcoRD

Primer .- Aprovar la minuta de I'Acord de cot'taboració que es transcriu a continuació:

"ACORD DE COL.LABORACIO ENTRE Et CO'VSORCI DEL PARC DE LA SERRALADA
DE MAR//NA t LA D\PUTAC\O DE BARCELONA, PER A LA CAMPANYA DE VtctLÀNCi;tA r
PREVENCIO OINCE¡IO'S DE L'ANY 2011

ENTITATS QUE INTERVENEN

DIPUTAC\O DE BARCELONA, representada pet President Detegat de t'Àrea d Espars
Naturals, I'll'lm. Sr. Josep Mayoral i Antigas, i facultat d'acord amb la Refosa núm. 1/2010,
sobre delegació de competències i atribucions dels òrgans de ta Diputació de Barcelonat,
diferents del Ple, publicada al BOPB núm. 149, de data 23 de juny de 2010, assistit per la
secretaria delegada, Núria Marcet i Palau, en virtut de /es facultats conferides pel Decret de la
Presidència de la Corporació de 22 de març de 2010, pubticada at BOP no. 7T de data 31 de
març de 2010)

CONSORC/ DEL PARC DE LA SERRALADA DE MARINA, representat pet Gerent det
Consorci, Sr. Ramon Espinach Grau, expressamenf facuttat per signar aguesf Acord en virtut
del Dictamen de data 24 de març de 2011, que aprova ta minuta de I'Acord, assisfft per ta
Secretària delegada, Sra. Núria Marcet i Patau, en virtut de /es facultats conferides pet becret
de la Presidència de la Corporació de 22 de març de 2010, pubticada at BOP no. T7 de data
31 de març de 2010.

ANTECEDENTS I MOTIVACIO

l. Que el Consorci del Parc de la Serratada de Marina gestiona un territori en el qual
s'integren els municipis de Tiana, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Montcada i
Reixac I Sanf Fosú de Campsenteltes, format, també, per la Mancomunitat de Municipis de
t'Àrea Metropolitana de Barcelona i ta Diputaició de Bàrcetona

ll. Que la gestió d'aquest territori s'efectua d'acord amb et Pta 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 mes de 10 anys s'executa un pta de vigitància iprevenció d'incendis que
incideix principalment en millorar la detecció mitjançant I'establiment de punts de guaita
en llocs esfrafègics d'alta visibilitat i unitats mòbils de primera intervenció sobre el territori.
Aguesfs mitjans complementen l'acció de prevenció que realitzen altres departaments i
administracions, i que 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 disposició de
personal per efectuar /es tasgues que preveu el propi pla.

V. La idoneitat 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 /es unitats de primera intervenció responen també a
la lògica territorial ubicantJes a les zones exposades a major risc i tenint en compte la
distribució sobre el territori de Catalunya dels mitjans d'extinció de la Generatitat de
Catalunya.



o
ooo
o
È

{z

Parc de la
Serralada de Marina
Xarxa de Parcs Naturals

Vl. Que per a I'any 2011 es preveu la col'laboració de la Diputació de Barcelona en el sentit
d'assumir l'assignació del personal necessari, gue es destinarà a /es fasques prevrsfes
per a l'execució del PIa de Vigilància i Prevencio d'lncendis Foresfa/s d'aquest any.

En aquest sentit, les previsions normatives que resulten d'aplicació, són /es segr,ienfs:

o Esfafufs del Consorci, art. 31 sobre mesures de coordinació i assisfèncra, en aquest cas
de la Diputació de Barcelona en tant que membre del Consorci, i art. 36 que preveu
I'adscripció de personal al Consorci per part de /es entitats consorciades.

o Reglament Orgànic de la Diputació, art. 45 ¡ 46 sobre mesures de coordinació i
d'asslsfèncla, 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, que es regirà pels segrjenfs

PACTES

Primer.- Objecte de I'Acord

L'objecte del present acord de col'laboració es donar cobertura a /a necessitat d'incrementar
la vigilància a l'àmbit del Parc de la Serralada de Marina, durant el període de major risc
d'incendis forestals, segons les previsions del Pla de vigilància i prevenció d'incendis per a
2011 , mitjançant Ia disposició del personal necessari, destinat a realitzar principalment
fasgues de vigilància iguiatge.

Segon.- Obligacions de les paÉs

1. La Diputació de Barcelona s'encarregarà de procedir a nomenar interinament el personal
per al programa estrictament temporalque suposa fer front al PIa de vigilància i prevencio
d'incendis de I'any 2011, i amb les condicions gue es detallen al present acord, iel
destinarà a prestar servers al Parc de la Serralada de Marina, sota I'adscripció orgànica
del Director Territorial Oriental de l'Oficina Tècnica de Parcs Naturals, durant la campanya
de prevencio de 2011.

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 Ia Diputació de
Barcelona.

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

El nombre d'efectius i les categories i funcions que tindran assþnades, així com les
caracterí stiques necess àrie s, i corre spone nt retribució bruta, sera n /es següenfs:

A) Nombre d'efectius necessars, segons categoria i lloc de treballassþnaf ;

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

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

Àre: nraropoìionr de ßrrcdooa
Mxncomun;ht de municipir

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

Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Fost de Campsentelles iTiana.
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B) Període de la campanya 2011, distribució de Ia jornada i retribució bruta:

Aquest personal restarà nomenat interinament pet període comprés en la campanya de
prevenció d'incendis que, per enguany s'esfén entre el 20 de maig i el dia en que hagin
recuperat e/s dies treballats en escreix i/o festius a recuperar, comptats a partir detdia 12 de
setembre de 2011, data en que finalitza oficialment la campanya. La quantia de tes
retribucions serà la fixada per aquestes cafegorles a la Diputació de Barcelona.

La iornada laboral setmanal i la seva distribució, serà la que es detatla a l'annex d'aquest
acord, així com la categoria, tipologia dels //ocs de treball i la data d'inici de ta prestació det
servei

Puntualment, el Consorci comunicarà a la Direccio de Servers de Recursos Humans de la
Diputació de Barcelona, qualsevol incidència gue es produeixi en la jornada de trebatt
d'aquest personal.

C) Direcció icontroldel 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 ta Serralada de
Marina, directament a través del Tècnic Director del Parc o del Gerent, així com det seguiment
delcompliment de les condicions de treballfixades.

Qua¡t.- Forma de pagament i liquídació

1. A la signatura de l'Acord, i en tot cas, abans de t'inici de ta campanya de prevenció
d'incendis d'enguany, el Consorcidet Parc de Ia Serralada de Marina abonarà mitjançant
una transferència corrent a favor de la Diputacio de Barcelona e/ cosf total de tes
despeses de personal que suposi el compliment de l'Acord. Aquesta transferència
inclourà la remuneració salariali /es quofes de la Seguretat Sociat a càrrec de l'empresa i
del treballador, així com qualsevol altre quota dedui'ble. També estaran rncloses /es
quantitats per desplaçame nts.

2. La valoració inicial que es fa sobre e/ cosf total per despeses d'aquest personal, és de
CENT SETANTA MIL EUROS (170.000,00€) per atota la campanya 2011. Això però, i
en el cas que siguinecessàna qualsevol modificació, un cop finatitzada la campanya, la
Diputació presentarà una liquidacio detallada al Consorci del cost real que ha suposat,
per tal que s'ajustin les quantitats corresponents.

3. Qualsevol modificacio necessària de les condicions iniciats, apreciada per una de /es
parts, serà oportunament comunicada a I'altra part per escrit.

CÍnquè.- Vigència i efectivitat de I'Acord

El present acord produirà efectes a partir de la seva signatura i quedarà extingit pel seu
compliment el dia 30 de setembre d'enguany, i, en tot cas, quan s'hagin complert les
obligacions imposades a les parts.

Stsè.- Causes d'extinció

A banda del compliment del termini establert en la clàusula quarta, seran causes d'extinció det
present acord les segr.ienfs:



a)

b)
c)

d)

Parc de la
Serralada de Marina
Xarxa de Parcs Naturals

L'acord entre les parts.

L'incompliment del seu contingut per qualsevolde /es entitats signants de l'Acord.

L'impossibilitat d'aconseguir els objectius que motiven la coLlaboració prevista al present
Acord, degudament motivada iformulada amb un antelació suficient.

Qualsevol altra determinada a la legislació vigent.

Seúè. Règím jurídic

El present Acord tindrà caràcter administratiu, i entrarà en vigor obligant a /es enfrïafs
intervenents des de la data esmentada, i, en qualsevol cas, des de la seva signatura per les
parfs, sense suposar en cap cas la renúncia a les compefències pròpies de cadascuna
d'elles, i, en allò no previst en el seu clausulat, es regirà en el marc dels principis dimanants
de I'article 103 de Ia Constitució Espanyola de 1978 per normes comunes de la Llei 30n992
de 26 de novembre, de Règim Jurídic de /es Administracions Públiques i del procediment
Administratiu Comú, i per l'article 57 de la llei 7h 985 de 2 d'abril, Reguladora de /es Bases
de Règim Local, i, en especial, es regirà pel que disposen e/s arficles 303 i següents del
Reglament d'obres, activitats i servels dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de
juny.

Vuitè. J urisdicció com petent

Dels conflicfes que puguin sorgir en I'execucio 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 la ciutat de Barcelona.

l, en prova de conformitat, les parts signen el present document per duplicat exemplar i a un
solefecte, en el lloc idates que s'indiquen.

ANNEX

A I'Acord de data )O(X)OOO( entre la Dioutació de Barcelona i el Consorci del Parc de Ia
Serralada de Marina

A)
prevenció d'incendis de 2011:

GUAITA-VIGILANT A: La jornada laboral que haurà de desenvolupar aquest personal serà
de 40 hores setmanals de promig. E/s dies 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 20 de maig ifinalitzarà, a partir del dia 12 de setembre, el
dia en que hagin recuperat e/s dres 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 possessió 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 horaride tarda de 15 h a 20 h.; i 10 hores una
setmana drssaöfe i la setmana següent diumenge, alternativament, seguint un quadrant

Àrea noropoliunz de Barcelona

ll¡nconu¡it3t de municipis
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horarique es lliurarà a I'inici. La durada del període d'interinitat s'iniciarà el dia 20 de maig i
finalitzarà, a partir del dia 12 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 drsposrn 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 i 30 minuts diàries, de /es I h 45 min a les 20 h. 15
minuts. E/s dies de descans setmanal podran ser qualsevol dia de la setmana, no havent de
coincidir necessàriament en dissaöfes i diumenges. La durada del període d'interinitat
s'iniciarà el dia 20 de maig ifinalitzarà, a partir del dia 12 de setembre, el dia en que hagin
recuperat e/s dies treballats en escreix i/o festius a recuperar del calendari laboral."

Segon.- Sol'licitar a la Diputació de Barcelona que nomeni interinament el personal que es detalla,
per al programa estrictament temporalgue suposa fer front al Pla de vigilància i prevenció d'incendis
de l'any 2011, i amb les condicions gue es detallen a I'Acord de col'laboració, i el destinarà per prestar
servers al Parc de la Serralada de Marina, sota l'adscripció funcional del Tècnic Director del parc,
durant la campanya de prevenció de 2011.

Personal necessari per a la campanva de 2011:

QU t NZE (1 5) GU ATTES-V t G TLANTS
uN (1) TELEFONTSTA

Les fasques,la jornada laboral iles retribucions seran les que s'esfþu/en a I'acord de col'laboració, 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 20 de maig ifinalitza el mes de setembre.

Tercer.- El Consorci es farà càrrec del cost del personal del servei de vigilància de prevenció
d'incendis, mitjançant el pagament d'una transferència corrent a la Diputació de Barcelona, per Ia
quantitat total que resulti del cost d'aquest personal, i que es fixa inicialment en un total de CENT
SETANTA MtL EUROS (170.000,00€)

El pagament es farà amb càrrec a l'aplicació pressuposfària 173/400.00 delpressuposf vigent.

Quart.- L'Acord de col'laboració produirà efectes a partir de la seva signatura i quedarà extingit pel
seu compliment el dia 30 de setembre d'enguany, i, en fof cas, quan s'hagin complert les obligacions
imposades a les pañs.

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

Srsè.- Notificar la present resolucio a t'Àrea d Espars Naturals i a ta Direcció dets Seryeis de Recursos
Humans de la Diputació de Barcelona, per al seu coneixement i efectes."

3. Dictamen que proposa aprovar la modificació de la plantilla del Consorci de la
Serralada de Marina.

Abans de sotmetre el punt a votac¡ó, I'encarregat de comentar-ho, és el Sr. Espinach. lr

t:
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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:

"Atès que I'Area d'Espais Naturals de la Diputacio de Barcelona ha decidit fraspassar al parc de la
Serralada de Marina un lloc de treball d'oficial de manteniment forestal, i que a la vegada dotarà
I'esmentat lloc de treball dels recursos econòmics necessars per a fer front a /es despeses gue
comporta I'esmentada ampliació de plantilla delconsorcidel parc de la Serralada de Marina.

Atès que l'Àrea d'Hisenda iRecursos Interns de la Diputació de Barcelona està tramitant I'esmentat
fraspâs del lloc de treball, així com la modificació pressupostària per incrementar el pressupost del
Consorcien la quantitat de 30.577,20 euros, que corresponen als cosfos d'aquest lloc de treball.

Atès que el parc de la Serralada de Marina ha d'aprovar una ampliació de la seva plantilla de
personal, acceptant e/s fraspàs de l'esmentat lloc de treball amb la corresponent dotació econòmica.

Vist que d'acord amb l'article 10 punt 7è correspon a I'Assemblea General del consorci, I'aprovació de
la plantilla illocs de treball.

I en virtut de tot això proposo a l'Assemblea General del Consorci, l'adopció dels següenfs ACORDS:

Primer.- Acceptar de la Diputació de Barcelona, e/ fraspâs d'un lloc de treball d'oficial de manteniment
forestal amb la corresponent dotació econòmica, import que incrementarà anualment I'aportació
econòmica de la Diputació al Consorci de Ia Serralada de Marina, amb les corresponents
actualitzacions derivades de l'adequacio als increments de sa/ars.

Segon.- Modificar la Relació de Llocs de Treball (annex l) del consorci del Parc de la Serralada de
Marina, amb la creacio d'un lloc de treball d'oficial de manteniment forestal, de la categoria MFO.

Tercer.- Aprovar Ia modificació número 3 del pressupost de I'any 2011 per majors rngressos, gue
suplementi el capitol 1 de I'estat de despeses (despeses de personal) amb la dotació econòmica que
aporti la Diputació al Consorci per a fer front a /es despeses generades per aquest nou lloc de treball.

Quañ.- Condicionar I'efectivitat de l'acord a la resolució i notificació per part de la Diputació de
Barcelona del traspàs del lloc de treball i Ia corresponent dotació pressuposÍària.

Cinquè.- Trametre a la Direcció dels Servers de Recursos Humans de la Diputació de Barcelona
aquest acord per al seu coneixement."

4. Dictamen que proposa aprovar I'autorització a 31 de desembre 2010 de
I'lnventari General del Gonsorci.

Abans de sotmetre el punt a votació, I'encarregat de comentar-ho, és el Sr. Artal, lnterventor
delegat del Consorci.

No hi ha més intervencions ¡ 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:

Diputació
Barcelona
xarxa de municipis

Àrer maropoliuna de Brælona
Mancomunitat de municipis

El Consorc¡ està format també pels ajuntaments de Badalona, Montcada i

Beixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Fost de Campsentelles ¡ Tiana.
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"L'article B6 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel quat s'aprova et Text Refós de /es
disposrcions legals vigents en matèria de Règim Local, i l'article 222 det Text Refós de ta Llei Municipat
i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel D.L, 2/2003, de 28 d'abrit, estableixen |obligació, per als
ens /ocals, de rectificar anualment I'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
periudici de la seva rectificacio i comprovació que s'ha de fer cada any, en el primer cas, i cada cop que
es renovi la Corporació, en el segon.

Com sigui que correspon a I'Assemblea General del Consorci det Parc de la Serratada de Marina
I'aprovació, rectificació ila comprovació de I'inventari, d'acord amb et previst a t'articte 105 det
Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d'octubre.

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

Primer.- Aprovar la rectificació de l'inventari de béns i drets det Consorci det Parc de la Serralada de
Marina, referit a 31 de desembre de 2010, per import globat de SET-CENIS NORANTA-DOS MtL
DOS-CENIS SEIANIA-QUATRA EURos AMB V\J\TANIA-SEr CÈNTIMS (792.274,s7 €), d'acord
amb els annexos I i ll.

Segon.- Trametre una còpia de I'lnventari - Balanç a 31 de desembre de 2010, autoritzada per ta
Secretària i amb el vist-i-plau del President, al Depa¡Tament de Governació de ta Generalitat de
Catalunya, en aplicació del que disposa l'article 86 del Text Refòs de /es dlsposiclons tegats vigents en
matèria de Règim Local, aprovat pel RDL 781/1986, de 18 d'abril, i I'articte 105.3 det Regtament de
patrimoni dels Ens Locals."

5. Dictamen pel qual es proposa informar i aprovar el Compte General del
pressupost de I'exercici 2010.

La Secretària delegada recorda als presents que per a aquest punt de I'ordre del dia,
I'Assemblea general es constitueix, també, com a Comissió Especial de Comptes, tal i com
preveuen els Estatuts del Consorci.

Seguidament, a requeriment del President, I'lnterventor delegat comenta els aspectes i les
dades més rellevants del compte generalque es presenta a aprovació.

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:

'Finalitzat l'exercicipressuposfari i comptable, el Consorci det Parc de la Serralada de Marina ha
procedit a formar i elaborar e/s esfaús i comptes anLtals, així com e/s annexos, que amplien la
informació continguda a/s esfafs anuals, comprensius de fofes les operacions pressupostares,
independents i auxiliars, patrimonials i de Tresoreria portades a terme durant l'exercici de 2010,
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 l'Ordre de 23 de novembre de 2004, per ta quat
s'aprovà la lnstrucció del model normal de Comptabilitat Local.
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Parc de la
Serralada de Marina
Xarxa de Parcs Naturals

A/s Esfafs anuals assenya/afs, s'hi acompanyen, en compliment d'allò que disposa la regla 98.1 de la
lnstrucció de Comptabilitat, els segúents 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 Ia lnstrucció de
Comptabilitat.

Per tot això, un cop elaborat per la intervenció, segons estableixen /es bases d'execució del
pressuposf, el compte general de I'exercici 2010 es sofmef a informe de I'Assemblea General
constitui'da en aquest acte, també, en Comissió Especialde Comptes.

Per tant, el sotasignat, Gerent del Consorci del Parc de la Serralada de Marina, presenta el compte
general del consorci de l'any 201 0, per a ser informat iaprovat, sis'escau, per I'Assemblea General,
prèvia la informació pública preceptiva, tot proposant l'adopció del següent ACORD :

Primer.- lnformar favorablement i aprovar el Compte General del Consorci del Parc de la Serralada
de Marina de l'exercici 2010 integrat pels esfafs i comptes anuals, determinats a I'article 209 Text
refós de la Llei reguladora de /es Hrsendes Locals, aprovat pel RDL 42004, de 5 de març, i a I'Ordre
de 23 de novembre de 2004, per la qual s'aprovà la lnstrucció del model normal de Comptabilitat
Local, regles 100 i 98.1

Seoon.- Exposar al públic el Compte General del Consorci del Parc de la Serralada de Marina de
I'exercici de 2010, de conformitat amb el que disposa I'article 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 rnferessafs
podran presentar reclamacions, reparaments o observacions.

Tercer.- Considerar aprovat amb caràcter definitiu el Compte General de I'exercici 2010 del Consorci
del Parc de la Serralada de Marina, en cas de no haver-se presentat cap reclamació, reparament o
observació.

geÉ.- Retre el Compte General a la Sindicatura de Comptes, en compliment d'allò que dþosa
l'añicle 212.5 del dit text refós de la llei reguladora de /es Hrsendes Locals i l'article g de la Llei
15/1991, de 4 de juliol, de modificacio de la llei 6/1984, de 5 de març, de Ia Sindicatura de Comptes."

6. Dictamen pel qual es proposa la modificació del pressupost, expd. 212011 per
suplement de crèdit, finançat amb romanent líquid de tresoreria.

Abans de sotmetre el punt a votació, els encarregats de comentar-ho, són el Sr. Espinach ¡

el Sr. Artal, Gerent i lnterventor delegat del Consorci, respectivament.

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:

"Atès que des de la Gerència del Consorci s'ha preparat una memòria justificativa sobre la necessiúaf
de suplementar crèdits en diferents partides del pressupost del Consorci de I'exercici 2011

Atès que el romanent líquid de tresoreria per despeses generals de I'exercici 2010 ha esfaf de DOS-
CENIS SETXANTA-|JN MtL C/NC-CENIS DOTZE EUROS AMB TRETZE CÈNT1MS (261.512,13€) i
donat que s'han incorporat romanenfs de crèdit per import de CENT VINT-I-SET MIL NOU-CENIS
NORANTA-QUATRE EUROS AMB V\NT-I-S/S CÈNI/ MS (1 27.994,26€) en e/ press upost det 201 1 ,

Àrea nrrcpolìmn, de B:rcelon:
¡ilânconunitât d€ municipis

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

Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Fost de Campsentelles i Tiana.
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resten CENT TRENTA-TRES MIL C/A/C-CENTS D/SSET EUROS AMB VUITAIVTA-SEI }ÈNTIMS
(133.517,87 €) del romanent líquid de tresoreria per a despeses generals del Consorci, es proposa
incrementar e/s crèdds del pressuposf de despeses del Consorci de I'exercici 2011, com a
conseqüència d'unes majors despeses previstes al llarg del present exercici respecte de /es
consignacions inicials del pressupost d'enguany, segons el detallque s'espec ifica a I'informe.

Vist que el romanent líquid de tresoreria disponible per a despeses generals, és actualment de CENT
TRENTA-TRES MIL C/NC-CENIS D/sSEr EURoS AMB VtJtTANTA-sEr CÈNT|MS (133.517,87 €) i
que d'acord amb la normativa vigent es pof utilitzar per finançar modificacions del pressupost, amb la
qual cosa existeixen recursos suficients per finançar la modificació 2/2011 que es proposa de
suplements de crèdit per un import total de SEIXANTA-S/S M/t S/S-CENIS VUTTANTA-UN EUROS
AMB Vu\TANIA-DOS CÈNT|MS (66.681,82e)

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

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

Primer - Aprovar la modificacio 2/2011 del pressupost del Consorci del Parc de la Serratada de
Marina de l'exercici 2011, per suplement de crèdit per un import totat de SEIXANTA-S/S M/t S/S-
CENIS VUITANTA-UN EUROS AMB VUITANIA-DOS CÈNT|MS (66.681,82€) segons es detaila a
continuació, finançat amb el romanent líquid de tresoreria disponible obtingut de ta tiquidació det
pressuposf de I'exercici 201 0

Modificació del pressupost 2/2011
Suplements de crèdit proposats
Estat de despeses

Aplicació
econòmica CONCEPTE

Consignació
actual

Suplement
de crèdit

Consignació
final

173 21000 lnfraestructuras i bens naturals 18.000,00 10.000,00 28.000,00

173 21400
Re paració, manteniment o conservació
de material de transnort 6.000,00 5.000,00 11.000,00

173 22103 Combustibles i carburants 9.000,00 5.000,00 14.000,00

173 22114 Altre s su bmi nistra ments 4.000,00 5.000,00 9.000,00

173 22706 Esfudrs i treballs tècnics 8.000,00 2.000,00 10.000,00

173 46200 Transferències corrents a Aju ntaments 82.522,00 5.000,00 87.522,00

173 60200 Senyalització 6.000,00 4.681,82 10.681,82

173 65000
lnversio en bens desfrnafs a entitats
locals 6.234,43 30.000,00 36.234,43

Totals 139.756,43 66.681,82 206.438,25
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Xarxa de Parcs Naturals

Segon - Exposar al públic la modificació pressupostària durant 15 dies, previ anunci en el Butlletí
Oficial del Província, durant els quals e/s rnferessats podran examinar I'expedient i presentar
reclamacions. En cas de no enregr'sfrar-se cap reclamacio, tal com assenyala l'article 177.2 en relació
al 169.1, del text refós de Ia LIei reguladora de /es hrsendes locals, la modificació proposada es
considerarà definitivament aprovada, i en cas contrari, I'Assemblea General disposarà d'un termini
d'un mes per a resoldre-les."

7. Donar compte del decret que aprova la liquidació del pressupost de I'exercici de
2010.

A requeriment del President, I'lnterventor delegat comenta les magnituds que presenta la
liquidació del pressupost de I'exercici de 2010, i els aspectes més rellevants.

No hi ha més intervencions, i els membres de I'Assemblea General que assisteixen a la
sessió resten assabentats del contingut del Decret que té el tenor literal següent:

"L'art. 191.1 del Text refós de Ia Llei reguladora de /es hrsendes locals, aprovat per Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, determina gue el pressupost de cada exercici es liquidarà quant a Ia
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'apartat tercer del mateix art. 191, la liquidació ha estat informada per l'interventor
delegat i ha estat enviada al Consorci per a la seva aprovació pel President.

Segons l'art. 93.1 del RD 500/1990, la liquidació del pressuposf posarà de manifest: a) respecte del
pressuposf de despeses, iper cada partida pressuposfària, els crèdits inicials, les modificacions i e/s
crèdits definitius, /es despeses autoritzades i compromeses, /es obligacions reconegudes, e/s
pagaments ordenats i els pagaments realitzats; b) respecte delpressuposf d'mgressos, i per cada
concepte, les previsions inicials, les modificacions i les previsions definitives, e/s drefs reconeguts i
anul'lats, aixícom els recaptats nets.

Així mateix en Ia liquidació s'hauran de determinar: a) e/s drefs pendents de cobrament i les
obligacions pendents de pagament a 31 de desembre; b) resultaf pressupostari de I'exercici; c) els
romanents de crèdit i d) el romanent de tresoreria.

En virtutdetot això, esproposa t'adopcióde ta següent: RES O LU C t O

Primer.- Aprovar la liquidació del Pressupost del Consorci del Parc de la Serralada de Marina, de
I'exercicide 2010, que es concreta en les següents magnituds bàsiques:

Àrer m*ropolìuna de ìrcelona
lla¡comuoiht de munhipis

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

Reixac, Santa Coloma de Gramenel, Sant Fost de Campsentelles i Tiana
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Finançament
Esfaf s

87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals 62.000,00

87010 Romanent de tresoreria per despeses amb finançament afectat 4.691,92

Totals 66.681,82
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RESULTAT PRESSUPOSTARI A 31 DE DESEMBRE DE 2O1O

Conceptes Drets
reconeguts
nefs

Obligacions
reconegudes
nefes

Ajustaments Resultat
pressuposfarl

a. Operacions corrents

b. Altres operacions no
financeres

1. Total operacions no financeres (a+b)

2. Actius financers

3. Passrus financers

768.809,58 683.660.93 85.148,65

-77.250,54

7.898,11

77.250,54

768.809,58 760.911,47

RESULTATPRESSUPOSTARI DE I 765.509,55
L'EXERCICI I

760.911,47 7.898,11

Ajustaments:

4. Crèdits gasfafs finançats amb romanent de tresoreria pt
generals

lr a despeses

185.076,24

185.076,24

5. Desviacions de finançament negatives de I'exercici

6. Desviacions de financament pos/ryes de l'exercici

R E S U LTAT PRESSUPOS TARI AJ U STAT 192.974,35

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA A 31 DE DESEMBRE DE 2O1O

Components lmpoñs any lmports anv anterior
1. (+) Fons líquids

2. (+) Drets pendents de cobrament

- (+) del Pressuposf corrent
- (+) de Pressuposfos fancafs
- (+) d'operacions no

pressupostàries
- O cobraments realitzafs pendenfs

d' a pl icació definitiva

3. (-) Obligacions pendents de
pagament

- (+) del Pressuposf corrent
- (+) de Pressuposúos fancafs
- (*) d'operacions no

pressuposfàries
- O pagaments realitzafs pendenfs

d' a pl icació d efi nitiva

1.599,96

32.027,50

12.117,84

304.057,51

1.599,96

44.145,34

88.002,74

11.426,48

353.043,24

99.429,22

l. Romanent de tresoreria total (1+2-3) 261 .512,13 253.614,02
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Segon.- Donar compte a I'Assemblea General del Consorci en la primera sessro que es celebri, de la
Iiquidació aprovada per la Presidència.

Tercer.- Remetre copia de la liquidació del pressuposf a/ Departament d'Economia i Finances i al
Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya i a la
Delegacio d'Hisenda de Barcelona."

8. Donar compte del decret que aprova la modificació del pressupost, expd. 112011,
d'incorporació de romanents de crèd¡t, finançat amb romanent líquid de
tresoreria.

A requeriment del President, I'lnterventor delegat comenta el contingut i sentit de la
modificació aprovada.

No hi ha més intervencions, i els membres de I'Assemblea General que assisteixen a la
sessió resten assabentats del contingut del Decret que té el tenor literal següent:

"Vista la liquidació del Pressuposf de 2010 del Consorci del Parc de la Serralada de Marina, aprovada
per Decret de data 28 de febrer de 2011 amb un romanent de tresoreria per despeses generals de

DOS-CENTS SEIXANTA-UN MIL C/NC-CE/VTS DOTZE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS
(261.512,13€).

Vista la necessifaf d'incorporar com a romanents de crèdit al pressupost del 2011 crèdits per un

import de CENT VINT-I-SET MIL NOU-CENIS NORANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS

CÈNTIMS (127.994,26€), que corresponen a crèdits dels capítots, ll, lV iVt a finançar amb càrrec al
romanent de tresoreria per despeses generals de la liquidació de I'exercici 2010.

Vist l'informe de I'lnterventor delegat.

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

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

Primer.- Aprovar la modificació de crèdit 1/2011 del pressuposf de 2011 per la incorporació dels
romanents de crèdit del 2010 per import de CENT VINT-I-SET MIL NOU-CENIS NORANTA-

QUATRE EUROS AMB V\NT-I-S/S CÊNIIMS (127.994,26€), d'acord amb el detattque es transcriu a
continuació i segons el que determina l'article 182 del Text Refós de la Llei Reguladora de /es

@ gt::1;i'"
Àrea nrropoliunr de ßarcelona

Àllncomunjt¡r d€ municipis

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

Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Fost de Campsentelles i Tiana
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//. Sa/dos de dubtos cobrament
lll. Excés de finançament afectat
lV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (l -
il-lil) 261.512,13 253.614,02

xarxa de munic¡pis

15



Hisendes Locals i els articles 47 i 48 del RD 500/1990 de 20 d'octubre. Aquesta modificació es
finançarà amb càrrec al romanent de tresoreria per despeses generals de la liquidació detpressuposf
de I'exercici20l0

MODIFICACIO DEL PRESSUPOST 1/2011

I N CORPORACIO DE ROMANENTS

Aplicació
pressupostària Nom tercer Import

173 22602 ,ASSOC/ACIO PER L'ESTUDIl t CONSERVACIO DE LA
FLORA 885,00

173 22602 VELAREDA GRAFIQUES 2.324,60

173 22706 ASSOC/A C I O I N ST tT U T CATALA D',O RN tTOLOc I A (G RU p
CATALÀ D'ANELLAMENT) 1.910,00

173 22706 ASSOC/ACtO tNST|TUT CATALA D',ORNtTOLOctA (cRUp
CATALÀ D'ANELLAMENT) 690,00

173 22706 PATRONAT MUNICIPAL MUSEU DE GRANOLLERS 1.740,74
173 22706 PATRONAT MUNICIPAL MUSEU DE GRANOTLERS 2.332,84
173 22706 LARRUY BRUS/, JAVIER 1.652,00
173 22706 CENTROPL,AG S.L. 818,14
173 46200 AJUNTAMENT DE BADALONA 1.030,00
173 46200 AJUNTAMENT DE TIANA 750,00
173 46200 AJUNTAMENT DE BADALONA 3.000,00
173 46200 AJUNTAMENT SANTA COLOMA DE GRAMANET 80.208,00
173 46200 AJUNTAMENT DE TIANA 9.000,00

173 48901
ASSOC/ACIO PER A tA CONSERVACIO DE L'ENTORN I LA
RECERCA 1.200,00

173 48901 GRUP D'ASTRONOMIA DE TIANA 1.200,00
173 48901 EtS YERDS DE BADALONA 1.200,00
173 48901 IFPPOMPEUFABRA 1.000,00
173 48901 ASSOC/ACtO ECOTMA 1.200,00
173 48901 ATENEU POPULAR JULIA ROMERA 1.200,00

173 48901
ASSOC/ACIO EDULIS PER A LA DIVULGACIO I L'ESTIJDI DE
LA CIÈNCIA I EL MEDI 600,00

173 48901
ASSOC/ACIO VOLUNTAR|S DE PROTECCIO CIVIL DE
MONTCADA I REIXACH 1.000,00

173 48901 CENTRE EXCURSION/SIA DE BADALONA 800,00
173 60200 SENÁLES G/ROD S,L. 12.252,94

TOTALS 127.994,26
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FINANçAMENT

ECONOMIC DESCRIPCIO IMPORT

87000 Romanent Tresoreria. Aplicació Romanent crèdit 127.994,2ê

TOTALS 127.994,26

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

sessló que se celebri."

9. Donar compte de les resolucions 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. 147 al 173 corresponents a
I'any 2010 i del núm. 1 al 28 corresponents a I'any 2011.

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. Balanç de gestió de la legislatura.

El President fa una presentació del document que tot seguit comentarà la Directora del Parc,
i que és un recull dels aspectes més significatius de les accions i projectes que s'han
desenvolupat en el període que acabarà amb la fi del mandat, el proper més de maig.

Aquesta és l'última sessió d'aquest mandat, diu el Sr. Mayoral, i crec que ens hem de
felicitar per la feina feta, que com es veurà, ha estat molta i profitosa.

En aquest punt de la sessió, arriba la Sra. Bellette.

Seguidament, dona la paraula a la Sra. Pérez, que tot seguit comença la presentació, tot
facilitant prèviament a tots els presents, el document tècnic elaborat que passa a comentar, i

que, bàsicament, és un recorregut per tot el que s'ha executat en aquests quatre anys on,
com ha avançat el President, s'han fet moltes coses i que considerem importants pel
desenvolupament del parc.

Comença I'exposició destacant la dada de població a I'entorn del parc, que s'ha situat al
2010 en 380.376 persones, però que no ha patit un increment significatiu des del 2007 que
estava en 372.494.

Finalment, sembla que Sant Fost de Campsentelles incia les converses per tal d'adaptar la
seva normativa a la del Pla especial del parc, la qual cosa no suposa variar aquest últim.

@ gn:*1""
Àrea ro*ropoliuo: de Brcelona
Mâtrcomur¡tat de municipis

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

Re¡xac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Fost de Campsentelles i Tiana
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S'ha treballat per poder arribar a constituir l'òrgan consultiu que preveu els estatuts
Consorci, però que no s'havia fet encara, començant per iniciar un cens d'entitats,
preveien que hauran de formar part i estar representades en aquest òrgan.

En I'apartat econòmic, es presenta I'evolució del pressupost del Consorci, així com les
accions desenvolupades directament per la Diputació i les que han estat possibles, gràcies
al conveni amb La Caixa.

Quant als RRHH es destaca la consolidació de I'equip i la regularització de la seva situació
laboral, el que ha permès que tot el personal, després dels corresponents processos de
provisió, hagin passat a ser personal fix.

Comenta, també, les actuacions en la xaxa viària, i les inversions extraordinàries per les
inclemències del temps, per les ventades, nevades i pluges entre el 2009 i el 2011; la
consolidació del dispositiu de vigilància d'estiu; les estadístiques dels incendis, presentades
amb una gràfica interessant que deixa veure la progressió des del 1990, fins ara; convenis
amb les associacions; programes de subvencions; activitats com "Viu el parc', que s'han
consolidat en el temps i que ha vist com s'anava incrementant el nombre de participants; i

els nous itineraris de senyalització.

També, ressalta les publicacions que s'han fet en aquests anys, com ara memòries, que no
s'havien fet abans en aquest parc, sobre diferents aspectes del parc, rutes, etc.

Finalment, destaca els plans d'acollida dels nous formadors i la implantació del sistema
d'informació geogràfica aplicat a la gestió.

11. Torn de paraules.

En primer lloc, pren la paraula la Sra. Bellette, que es disculpa pel retard. Seguidament, fa
un repàs del que s'ha fet fins ara, i vol ressaltar la consolidació del parc com un fet molt
positiu, com també és positiu tot el que s'ha fet i així vol fer-ho palès en nom del seu
Ajuntament, i no vol deixar passar I'ocasió de felicitar la Diputació de Barcelona per I'esforç i

recursos que ha dedicat i per haver sabut estar sempre al costat dels ajuntaments. Ella, diu,
no repetirà com a regidora, i per això manifesta la satisfacció que durant aquests anys ha
sentit i creu que senten tots els presents, de ser servidors públics, quan veus el resultat de la
feina feta.

La Sra. Rius és la següent en prendre la paraula i subscriu les paraules de la Sra. Bellette, i

vol afegir, com un fet destacable d'aquest període, els resultats en termes de prevenció, on
creu que s'ha treballat molt.

lntervé el Sr. Mayoral, per tancar la sessió, però abans vol ressaltar no només la feina feta
des del Consorci, sinó des de tots els ajuntaments que hi participen, i de les persones que
els han representat i que han treballat perquè el projecte del parc s'anés consolidant.

Especialment, vol agrair i destacar la implicació i el treball de la Sra. Bellette durant tots els
anys que ha estat representant la seva regidoria i el seu Ajuntament, han estat molts i

sempre ha estat una persona molt activa i amb ganes de tirar endavant tots els projectes. En
nom de tothom, per tant, moltes gràcies.

del
tot
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Avui, també, hem de donar les gràcies al Sr. Chalmeta, que tot i que la seva estada ha estat
més curta que la de la Sra. Bellette, també ha treballant pel projecte comú, i que, a I'igual
que ella, avui és la seva última sessió, ja que no es presentaran a les properes eleccions i,

per tant, no continuaran com a membres d'aquesta Assemblea.

A tots dos, gràcies, i a tota la resta, gràcies igualment per tot el que hem pogut aconseguir
en aquest mandat. Espero que ens retrobem en el següent.

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 acctal.

Josep MayoralAntigas Rosa M. Artiaga Gil
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tlifl eárcetona Àreame *elon¡ El Consorci està format també pels ajuntaments de Badalona, Montcada i

xarxa de municipis Mânco nicipis Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Fost de Campsentelles i Tiana.
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