Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals
Gerència de Serveis d'Espais Naturals
Oficina Tècnica de Parcs Naturals

ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ CONSULTIVA DE DEL PARC NATURAL DE SANT
LLORENÇ DEL MUNT I L’OBAC.

CONVOCATÒRIA
Data:
Hora:
Lloc:

24 d’octubre de 2019
17:00 h.
Casal de Granera.

ORDRE DEL DIA
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior.
2. Informe de gestió i proposta de programa 2020.
3. Projectes nous.
a. Projectes de d’obres i serveis (Bus parc, Seguiment i conservació, ús públic
b. Projectes vinculats al Pla director de la Mola (Accessos, subministraments,
entorn)
c. Projectes de futur (energetització per sistemes autònoms als equipaments de
la Mata i coll d’Estenalles
4. Temes d’interès per a les entitats
5. Torn de paraules.
ASSISTENTS
Presideix la reunió:
-

Sr. Pere Genescà Girbau, alcalde de l’Ajuntament de Granera.
Sr. Josep Tarin Canales, Diputat delegat de Mobilitat, Espais Naturals i Prevenció d'Incendis
Forestals

Presidenta de la Comissió:
-

Sra. Joana Barber Rosado, cap de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals.

Assistents en representació del Consell Coordinador del Parc:
-

Sr. Carles Caballero Peña, regidor de l’Ajuntament de Terrassa
Sr. Àngel Maria Muntada Blancafort, regidor de l’Ajuntament de Mura.

Assistents en representació de les entitats i sectors membres:
-

Sr. Joan Trenchs Russo, representant de l’ADF de Matadepera
Sr. Joan Castells Solà, representant de l’Associació d’Amics de l’Ermita de les Arenes
Sr. Josep Casanovas, representant de l’Associació d’Amics de l’Ermita de les Arenes
Sr. Xavier Serrano, representant d’El Fanal, Grup Ecologista del Moianès.

Assistents d’entitats interessades:
-

Sra. Marga Rodríguez, tècnica de l’Ajuntament de Terrassa
Sr. Ramon Torra Vila, regidor de l’Ajuntament de Granera
Sra. Dolors Elias Balaguer, regidora de l’Ajuntament de Granera
Sr. Joan Cuscó, representant de l’ADENC
Adrià Garriga Fonollera, gestor de La Muntada

Assistents de l’Àrea d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona i de Diputació de Barcelona:
-

Sr. Jordi Padrós Selma, coordinador d’àmbit d’Espais Naturals
Sr. Josep Canals Palau, tècnic d’Ús Públic de la Direcció Territorial Occidental.
Sr. Àngel Miño Salinas, director del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac.

Desenvolupament de la sessió:
El Sr. Pere Genescà dona la benvinguda als assistents i a continuació cedeix la paraula a la cap de
l’Oficina de Parcs Naturals.
1. Aprovació de l’acta de la reunió anterior.
La Sra. Joana Barber agraeix als assistents la seva presència i es refereix a l’acta de la reunió del dia
25 d’abril per demanar si algú dels presents vol fer cap modificació a l’esborrany tramés.
No es presenta cap objecció, de manera que s’aprova l’acta.
2. Informe de gestió i proposta de programa 2020
El Sr. Àngel Miño refereix que hi ha còpies en paper de l’informe de gestió del 2019 i de la proposta
de programa del 2020, de manera que a la presentació s’esmentaran les actuacions més rellevants
deixant pel torn de paraules les preguntes o comentaris que es vulguin fer:
Activitats de Conservació i tractament físic del patrimoni







Conveni de Col·laboració amb LKXA (2018-19)
 Projecte Restauració i valoració de les restes arqueològiques de Serra Llarga i l’Obac
Vell. En Execució
40.000 €
 Restauració del paisatge de la biodiversitat del cim de la Mola i entorns del monestir.
Pendent d’execució
40.000 €
Execució del Pla Bàsic d’infraestructures de Prevenció d’Incendis 2019.
 Arranjaments de la Xarxa viària: 17 km (2018) + 30 km (2019) + 9 km (Mura i
Granera)
 Gestió forestal:
41 ha (Obac i Matarrodona)
 Franges de seguretat:
Recollida d’escombraries 2019.
 Convenis amb els municipis
14.500 €
Manteniment del medi físic i del territori 2019.
 Manteniment ordinari
40.000 €
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Activitats de Conservació


Projectes propis de Seguiment (Pla de Seguiment de paràmetres ecològics del parc)
Planificat i executat en diversos graus, depenent de la planificació de cadascun dels
seguiments.
 Seguiment de les poblacions d’abelles i gestió dels abellars
 Seguiment de les poblacions de perdiu roja
 Seguiment de la flora d’interès(SEFA)
 Inventari de la flora invasora
 Seguiment de l’àliga perdiguera (2 polls)
 Seguiment de nidificació de l’aufrany (2 polls amb mala sort no han creuat l’Estret)
 Seguiment de la nidificació de l’àguila marcenca
 Seguiment de la distribució dels rapinyaires diürns
 Seguiment de la nidificació de rapinyaires nocturns
 Seguiment amb càmeres fotogràfiques de la fauna
 Seguiment de la fenologia dels ratpenats a la Cova de Mura



Estudis de Seguiment i Conservació (estudis i difusió) Planificat i en diversos graus
d’execució.
 Pla Estratègic de Seguiment i recerca per a la Conservació de la Fauna de la Xarxa
de Parcs. Museu de Granollers
80.000 €
 Ropalòcers; Petits mamífer; Seguiment d’amfibis i rèptils; Seguiment de
ratpenats
 Seguiment, avaluació i conservació del cranc de riu
(Xarxa de Parcs)
 Seguiment cinegètic (senglar, cabirol)
(Xarxa de Parcs)
 Pla de Conservació de la Flora
3.000 €
 Cartografia d’hàbitats CORINE
(Xarxa de Parcs)
 Seguiment dels ocells nidificants (mixt, XdP)
(Xarxa de Parcs)
 Cartografia d’invertebrats d’interès (Bioespeleologia). Museu de Barcelona i
Federació Catalana d’Espeleologia
7.000 €
 Seguiment de rèptils (SLL,GAR i FOX)
4.000 €
 Seguiment de mamífers carnívors (SLL,GAR i FOX)
8.000 €
 Seguiment de quiròpters
10.000 €
 Seguiment d’anurs i caudats
7.100 €
 Seguiment sanitari basses
5.000 €
 Subvenció marcatge emissors aufranys
15.000 €
 Estudi genètic Xerocrassa montserratensis
5.000 €


Conveni pel 2018 de Col·laboració entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la
Diputació de Barcelona. En execució.
 Gestió de la població de senglars en ambients mediterranis periurbans amb
tècniques de immunocontracepció. Prova pilot. (En execució)



Conveni de Col·laboració entre la Universitat de Barcelona i la Diputació de
Barcelona. En execució.
 Creació del Centre Pilot de Monitoratge de la Biodiversitat de les muntanyes
mediterrànies.
 Contracte de Serveis (2019)
17.000 €



Nou conveni de col·laboració Diputació de Barcelona amb el grup de recerca
Freshwater Ecology and Hydrology Management (UB) 2019 (en tramitació)
 Accions de recerca bàsica en ecosistemes fluvials de la província de Barcelona
 Accions de seguiment de la xarxa fluvial de la província de Barcelona
 Accions de gestió i manteniment d’informació
 Avaluació de l'estat dels ecosistemes fluvials de la província de Barcelona
3







Accions de formació
Accions de divulgació
Planificació i recull de les tasques i resultats
 Diputació de Barcelona
 Universitat de Barcelona – FEHM

56.000 €
74.354 €

Avaluació genètica de les poblacions de Xerocrassa montserratensis amb el gen
mitocondrial Citocrom oxidasa I (COI) (Departament de Genètica, Microbiologia i
Estadística UB) 2019 (executat)
5.000 €
 L’objectiu d’aquesta proposta és completar la filogeografia d’una espècie bandera i
endèmica d’alguns ecosistemes xeròfils de Catalunya.
 Gran part de la distribució d’aquesta espècie està inclosa en els parcs gestionats per
la Diputació de Barcelona.
 El coneixement filogeogràfic serà fonamental per tal de dissenyar programes de
conservació adequats al nivell d’amenaça de cada unitat.
 Treballs concrets:
 Treball laboratori.
 Treball bioinformàtic.
 Treball divulgació: publicació article científic.

Àmbit de l’Ús Social i Educació Ambiental. Programes.











Pla d’Informació (Contracte de serveis per 2 anys)
 Punts d’Informació a tots els municipis
125.000 €
 Convenis amb Mura i Sant Vicenç de Castellet
11.000 €
CETS (Contracte de serveis per 2 anys. OTPN)
Viu el Parc 2019 (Abril a Juliol)
Cercle de Voluntaris del Parcs Naturals
Dia Europeu dels Parcs (24 de maig. Es celebrarà l’1 i 2
Accessibilitat. Participació a la II Festa inclusiva d’Olesa de Montserrat
Centre de Documentació del Parc (Conveni Aj. Terrassa)
6.200 €
Senyalització Interpretativa (Conveni CC Bages)
6.500 €
Manteniment senyalització.
9.000 €
Estudi de Mobilitat (contractat)
9.000 €

Àmbit del desenvolupament




Segona fase de la CETS per a empreses
 17 empreses acreditades (10, 3 i 4 noves)+2
Parc a Taula (2001)
 290 empreses a 8 parcs
 Mercats
Subvencions a particulars 2019 (termini 25/4/19).

Projectes propis 2019 (Executats)







Projecte executiu de mesures i actuacions per aplicar criteris de sostenibilitat i
eficiència energètica al conjunt de la Mola (pendent d’execució)
38.000 €
Humitats a l’edifici de la Pastora
12.000 €
Consolidació i conservació del mas medieval de la Serra Llarga
24.000 €
Accessos al conjunt de l’Obac
9.000 €
Excavació Cova de les Ànimes
5.500 €
Bus Parc. Campanya “De Casa al Parc”
Per determinar
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Parcs i Biblioteques
Sense cost extra
Actuacions de reparació de la xarxa viària (Aiguats 2018)
23.000 €
Eix viari BV-1221 (Parades del BUS Parc, entrades i Aparcaments)
13.000 €
Arranjament dels camins a peu del sector central
40.000 €

Activitats generals i de Suport


Informes emesos (1/1/2019 a 24/10/2019)
Nombre d’informes
2019
Assumpte
14
Activitats científiques, culturals i educatives
59
Activitats esportives, turístiques i de lleure
6
3
7
6
5
8
4
5
33
6
Total: 150



Aprofitaments de Recursos Naturals (agr/ram/min)
Caça (aprofitaments i PTGC Plans Tècnics de Gestió
Cinegètica-)
Filmacions i reportatges fotogràfics
Incendis
Forestal (aprofitaments i PTGMF)
Informes interns de Subvencions
Instal·lacions tècniques
Urbanístic
Denúncies (2 caça i 31 circulació)
z_Altres

Sistema Q de qualitat en ENP
Núm. de suggeriments

Mitjana dies de
resposta

Total 2006

42

64,5

Total 2007

58

20

Total 2008

51

27

Total 2009

72

19

Total 2010

55

6

Total 2011

62

14

Total 2012

53

20

Total 2013

68

16

Total 2014

72

19

Total 2015

45

20

Total 2016

51

22
5

Total 2017

45

19

Total 2018

43

21

Parcial 2019

31

22

4. Projectes nous
El Sr. Angel Miño presenta les següents propostes d’inversió, tot i que encara no hi ha pressupostos
decidits per a encarar-los:
Àmbit de l’Ús Social i Educació Ambiental. Propostes d’Inversions (2020)
















Casa Nova de l’Obac.
 Reforma de la sala d’audiovisuals, revisió de continguts exposició i remodelació
d’expositors.
40.000 €
Pla director del Conjunt del monestir de Sant Llorenç del Munt
 Accessos, entorns immediats, subministrament elèctric, sanejament, interpretació de
l’entorn.
50.000 €
Centre d’Informació del Coll d’Estenalles
 Projecte museogràfic
40.000 €
 Projecte d’obres interiors
30.000 €
La Muntada. Ampliació de la capacitat d’allotjament
60.000 €
Altres propostes
 Arranjaments dels coberts de la Mata (iniciat)
 Conveni amb la UB pel Centre de Monitoratge
Servei de Transport Públic
 Total Any: 3.500 usuaris
 Mitjana Mensual: 290 usuaris
 Mitjana diària: 31 usuaris
 Taula de Mobilitat
 Estudi de Mobilitat
Inici d’activitats a la Cova de Mura
 Conveni amb l’Ajuntament per la cessió de la gestió
 Aprovació dels preus públics
Immobles, equipaments
 Nous conceptes expositius
 Redistribució dels usuaris
 Manteniments importants
Projectes vinculats al Pla director de la Mola (Accessos, subministraments, entorn, difusió)
 Inici d’un procés participatiu
Centre de Monitoratge de la Biodiversitat de les muntanyes mediterrànies (Conveni UB)
Conjunt de la Mata/coll d’Estenalles
 Vinculació amb el Centre de Monitoratge de la Biodiversitat de les muntanyes
mediterrànies (Conveni UB)
 Electrificació amb sistemes autònoms (fotovoltaics)
 Centre gestor de dades per a la harmonització de la mobilitat
Projecte integral de conservació en base a espècies bandera
 Xerocrassa montserratensis?
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4. Temes d’interès per a les entitats.
La Sra. Joana Barber demana als presents sobre possibles temes o aspectes que siguin d’interès per
a les entitats per a preparar punts monogràfics per a les properes reunions. Així mateix exposa que
poden fer arribar les propostes a l’oficina del parc amb una certa antelació per a poder-los preparar i
portar-los treballats a la reunió de la Comissió Consultiva

5. Torn de paraules.
El Sr. Joan Castells comenta que a l’AE de les Arenes sovint es troben els caps de setmana més de
100 vehicles i cal mirar de senyalitzar millor la zona per a que es pugui fer una excursió curta cap a
l’ermita i tornar a l’Àrea ja que molts usuaris es despisten i tornen per la carretera.
El Sr. Josep Canals exposa la dificultat de trobar a la zona una volta sense passar per la carretera. Es
compromet a tornar-ho a mirar per a veure de trobar una solució més agradable.
El Sr. Pere Genescà s’interessa per la possibilitat de que el projecte de transport públic passi per
Granera per la pista asfaltada que enllaça Granera amb la Carretera B-124.
El Sr. Àngel Miño respon que ara s’ha contractat un estudi que analitzarà les actuals línies de
transport, les demandes dels municipis, les demandes dels usuaris i les oportunitats de futur. En
aquest sentit es posaran en contacte amb els ajuntaments i finalment s’organitzarà una jornada
participativa per a consensuar una proposta.
El Sr. Xavier Serrano pregunta sobre els efectes i les accions del parc envers la problemàtica
generada per la papallona del Boix.
La Sra. Joana Barber contesta que els efectes que s’observen a les Guilleries i a la Garrotxa son
extrems, però que a la zona de Sant Llorenç, tot i que s’ha detectat amb trampes de seguiment
instal·lades pel DARPA, no s’observen efectes devastadors.
El Sr. Àngel Muntada comenta que sembla que la Vespa velutina provoca afectacions sobre el raïm.
La Sra: Joana Barber opina que aquestes espècies al·lòctones no marxaran i el que cal fer és
estudiar els efectes que provoquen en el medi. Fa saber que la Diputació de Girona ha establert un
conveni amb una institució francesa per a estudiar l’efecte d’aquesta espècie i traslladarem la qüestió
per saber quin efecte pot tenir sobre les vinyes.
El Sr. Jordi Padrós comenta que a la WEB de la Diputació de Girona hi ha documentació extensa
sobre aquesta espècie i protocols d’actuació pel cas de que es trobin els ruscos.
El Sr. Adrià Garriga pregunta sobre l’inici del projecte participatiu de la Mola
El Sr. Àngel Miño exposa que es presentarà la proposta al consell Coordinador i de seguida que
comenci l’any es designarà un equip tècnic per a començar a tractar el projecte amb la idea de poder
començar a preparar-ho a mitjans d’any per que en un termini raonable es pugui arribar a un projecte
consensuat dins de la present legislatura municipal.
La Sra. Joana Barber agraeix la presencia a tots els assistents recordant que poden fer arribar els
temes que vulguin que es tractin a les properes reunions. Seguidament, sense cap altra intervenció
ni qüestió a tractar, dona per finalitzada la reunió.
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