Àrea de Territori i Sostenibilitat
Gerència de Serveis d’Espais Naturals
Comte d’Urgell, 187 · 08036 Barcelona
Tel. 934 022 484 · Fax 934 022 429
ot.parcsn@diba.cat · www.diba.cat

ACTA DEL CONSELL COORDINADOR DEL PARC NATURAL DE SANT LLORENÇ DEL MUNT I
L’OBAC

Data: Dijous 14 de juny de 2018
Hora: 17:30 h.
Lloc: Casa de Cultura l’Escola. Pl.de l’Ajuntament S/N. Rellinars.

Ordre del dia
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior.
2. Donar compte dels principals temes tractats a la darrera reunió de la Comissió Consultiva.
3. Informe de gestió 2017
4. Projectes a desenvolupar al 2018.
5. Torn de paraules.
Presideixen la reunió:
-

Sra. Marta Roqué Aubia, alcaldessa de l’Ajuntament de Rellinars.

-

Sr. Jordi Padrós Selma, coordinador en l’àmbit d’Espais Naturals.

Assisteixen:
-

Sr. Pere Genescà Girbau, alcalde de l’Ajuntament de Granera

-

Sra. Mireia Solsona, alcaldessa de l’Ajuntament de Matadepera

-

Sr. Josep Tarin Canales, alcalde de l’Ajuntament de Talamanca.

-

Sra. Mª Dolors Moreno Albareda, regidora de l’Ajuntament de Rellinars.

-

Sr. Jordi Rueda Muñoz, regidor de l’Ajuntament de Terrassa.

-

Sr. Joan Crispi Escursell, representant del CET i de la Comissió Consultiva del parc

-

Sr. Jordi Bellapart Colomer, gerent de serveis d’Espais Naturals

-

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

-

Sr. Xavier Roget Padrosa, cap de la Direcció Territorial Occidental.

-

Sr. Àngel Miño Salinas, director del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac.

Excusen l’assistència:
-

Sr. Jesús Calderer Palau, Diputat adjunt d'Espais Naturals.

-

Sr. Martí Perich i Singla, alcalde de l’Ajuntament de Mura.

-

Sr. Antoni Massana Ubach, alcalde de l’Ajuntament de Vacarisses

-

Sr. Marc Armengol, tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Terrassa.
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Desenvolupament de la sessió:
La Sra. Marta Roqué saluda els presents, els hi dóna la benvinguda tot expressant la seva
satisfacció per poder-los acollir a Rellinars i obre la sessió
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior.
La Sra. Marta Roqué pregunta als assistents si aproven la redacció de l’acta de la reunió celebrada
el dia 23 de novembre passat al Pont de Vilomara i Rocafort.
No es fan rectificacions i, per tant, s’aprova per unanimitat.
2. Donar compte dels principals temes tractats a la darrera reunió de la Comissió
Consultiva.
La Sra. Joana Barber, com a nova president de la Comissió Consultiva, exposa que el passat dia 24
d’abril es va reunir la Comissió Consultiva i Fòrum Permanent del parc a l’Ajuntament de Mura i
comenta els següents temes tractats:
-

Es va presentar l’informe de gestió i els projectes principals del parc similar al que es presentarà
ara en aquesta reunió.

-

Es va presentar, debatre i acordar un document de bones pràctiques per a les activitats
multitudinàries. En aquest punt, comenta que l’acord no va ser total, doncs hi havia diferències
en el nombre de participants per a les curses de muntanya. Així i tot, valora molt positivament el
fet de acordar-lo i de crear un grup de seguiment per a que faci el seguiment, l’avaluació i les
possibles noves propostes per anar afinant els diferents paràmetres de les activitats. Remarca
que caldrà finalitzar la seva redacció i trametre’l a tots els municipis per a que l’aprovi el Consell
Coordinador del parc.

3. Informe de gestió 2017
El Sr. Àngel Miño pren la paraula per a exposar l’informe de gestió del 2017:
Activitats de Conservació i tractament físic del patrimoni (Executades)
 Conveni de Col·laboració amb LKXA (2014-15)
 Execució del Pla Bàsic d’Infraestructures de Prevenció d’Incendis 2017. Planificat i
executat. Pel 2018 es preveu treballar en la mateixa línia (arranjaments xarxa viària i
tractament de 50 ha/any)
 Pla de Seguiment de paràmetres ecològics del parc. Seguiments propis, contractats i en
conveni per a lparc o per a la Xarxa de Parcs.
 Conveni de Col·laboració entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Diputació
de Barcelona pel 2017-18. Gestió de la població de senglars en ambients mediterranis
periurbans amb tècniques de immunocontracepció.
 Conveni de Col·laboració entre la Universitat de Barcelona i la Diputació de Barcelona
pel 2017. Creació del Centre Pilot de Monitoratge de la Biodiversitat de les muntanyes
mediterrànies. Finalitzat el de 2017; Contracte de serveis pel primer semestre de 2018).
Àmbit de l’Ús Social i Educació Ambiental (Activitats Executades)
 Projecte de consolidació dels forjats de la masoveria i dels coberts (Executat 270.000
€)
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 Millora del sistema de recollida d’aigües al coll d’Estenalles (Executat 25.000 €)
 Projecte de sensorització de l’aparcament del Coll d’Estenalles (Executat 41.000 €)
 Pla d’Informació (Contracte de serveis. 2 anys). Punts d’Informació a tots els municipis,
Reforç a La Mola i coll d’Estenalles (Tramitat i adjudicat per 125.000 €.També s’ha fet 1
contracte de serveis urgent 2017 més altres al 2018 per un total de 42.000 €)
 Carta Europea de Turisme Sostenible CETS. (Contracte de serveis a l’empresa Repte. 2
anys)
 Viu el Parc 2017 (Abril a Juliol)
 Dia Europeu dels Parcs (24 de maig)
 Cercle de Voluntaris dels parcs naturals
 Accessibilitat
 Segona FASE de la CETS: 17 empreses acreditades. Inici de la renovació per a 13 i 4 pel
2018.
 Parc a Taula (2001) (290 empreses de 8 parcs, Mercats)
 Subvencions 2017 a particulars (termini: 15/3/17)
 EAR; ES; CETS; HAPA; EF; Culturals; Instal·lacions tèrmiques amb biomassa
 Pla Director de les Tines a peu de vinya Cal dir que el 13/6/18 es van decretar BCIN els
13 conjunts de tines proposades
Activitats generals i de Suport
 Informes emesos (1/1/2017 a 31/12/2017)
Nombre d’informes
2017
Assumpte
24

Activitats científiques, culturals i educatives

101

Activitats esportives, turístiques i de lleure

7

Aprofitament dels recursos naturals(agr/rama/miner)

5

Caça (aprofitaments i PTGC - Plans Tècnics de Gestió
Cinegètica-)

2

Camins

8

Filmacions i reportatges fotogràfics

14

Forestal (aprofitaments i PTGMF)

15

Informes interns de Subvencions

4

Instal·lacions tècniques

2

Urbanístic

3

65

Denúncies

45

Suggeriments Q

26

z_Altres

Total: 318

 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

Total 2017

45

19

La Sra. Joana Barber incideix en la importància de la declaració dels conjunts de Tines com a Bens
Culturals d’Interès Nacional pel que suposa d’inversió de l’1 % Cultural en els diversos projectes a
desenvolupar en relació amb les tines a peu de vinya.

4. Projectes a desenvolupar al 2018.
El Sr. Àngel Miño continua la seva intervenció detallant els projectes més importants previstos pel
2018:
Àmbit de l’Ús Social i Educació Ambiental. Inversions
 Conveni de Col·laboració amb LKXA (2018-19)
 Projecte de Restauració dels entorns del Monestir de Sant Llorenç del Munt, del
paisatge i de la biodiversitat del cim
160.000 €
 Projectes Propis:
 Remodelació de la tanca exterior de l’Àrea d’Esplai de la riera de Nespres i vorera
de la carretera (Executat).
21.729 €
 Projectes Propis:
 Projecte executiu de mesures i actuacions per aplicar criteris de sostenibilitat i
eficiència energètica al conjunt de la Mola (En redacció).
40.000 €
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 Projectes Propis:
 Sanitaris en sec a l’equipament del Monestir de Sant Llorenç (Previsió) 120.000 €
 Projectes Propis:
 Reforma de la sala d’audiovisuals de la Casanova de l’Obac (Previsió). 40.000 €
 Projectes Propis:
 Ampliació de la capacitat d’allotjament de la Muntada (Previsió).

65.000 €

 Projectes Propis:
 Projecte museogràfic del Centre d’Informació del Coll d’Estenalles (Previsió).
40.000 €
 Altres propostes:
 Arranjament dels coberts de la Mata
 Estudi d’electrificació fotovoltaica de la Mata i el CI del Coll d’Estenalles
 Consolidació de les teulades de la Vall
 Proposta de concessió demanial de Les Refardes
Activitats de Conservació
 Conveni de Col·laboració entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Diputació
de Barcelona pel 2018. (En execució el de 2017).
 Gestió de la població de senglars en ambients mediterranis periurbans amb tècniques
de immunocontracepció. Prova pilot.
 Participen.
 Ajuntament de Matadepera
 Ajuntament de Vacarisses
 Ajuntament de Terrassa
 Diputació de Barcelona
50.000 €
 Obert a altres institucions i/o empreses (GC, etc.)
 Implicació social (web, xarxes social, canal YouTube)
 Conveni de Col·laboració entre la Universitat de Barcelona i la Diputació de Barcelona
pel 2018. (Finalitzat el de 2017; Contracte de serveis pel primer semestre de 2018).
 Creació del Centre Pilot de Monitoratge de la Biodiversitat de les muntanyes
mediterrànies.
 Participen.
 Universitat de Barcelona (FBG)
 Fundació Biodiversidad
 Diputació de Barcelona
31.000 €
 Contracte de serveis
21.700 €
 Objectius:
 Establiment d’indicadors de seguiment
 Desenvolupament de protocols metodològics
 Compilació de la informació existent
 Coordinació entre investigadors
 Aplicació a la conservació
 Projectes propis de Seguiment (Pla de Seguiment de paràmetres ecològics del parc)
Planificat i en diversos graus d’execució.
 Seguiment hidrològic
 Cartografia d’invertebrats d’interès
 Seguiment de les poblacions d’abelles i gestió dels abellars
 Seguiment de les poblacions de perdiu roja
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Seguiment de la flora d’interès(SEFA)
Inventari de la flora invasora
Seguiment i vídeo vigilància (àliga perdiguera i falcó pelegrí)
Seguiment de nidificació de l’Aufrany
Seguiment de la distribució dels rapinyaires diürns
Seguiment de la nidificació de rapinyaires nocturns
Seguiment amb càmeres fotogràfiques de la fauna
Seguiment de la biodiversitat d’ocells (mixt)

 Estudis de 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
58.000 €
 Seguiment de la biodiversitat de les papallones
 Seguiment de petits mamífers
 Seguiment d’amfibis i rèptils
 Seguiment de ratpenats
 Pla de Conservació de la Flora
3.000 €
 Seguiment, avaluació i conservació del cranc de riu
(Xarxa de Parcs)
 Cartografia d’hàbitats CORINE
(Xarxa de Parcs)
 Inventari geològic del parc
2.500 €
 Seguiment cinegètic (senglar, cabirol)
(Xarxa de Parcs)
 Seguiment dels ocells nidificants (mixt, XdP)
(Xarxa de Parcs)
Activitats de desenvolupament
 Carta Europea de Turisme Sostenible 2018
 Renovació de 4 empreses acreditades al 2015
 Inici actuacions per acreditar 5 noves empreses
 Quota de cost inicial 238,85 € (subvenció del 50%)

5. Torn de paraules.
El Sr. Joan Crispi s’interessa pel projecte de sanitaris en sec al monestir de Sant Llorenç del Munt.
Es fan diversos comentaris preguntant pel projecte d’immunocontracepció del senglar i el possible
efecte sobre els cabirols. També es demana més informació sobre el projecte de visitació de la cova
de Mura
El Sr. Angel Miño explica que es composa d’una tassa per a seure, un sistema de separació dels
líquids i dels sòlids (sistema mecànic accionat amb una palanca) i una caiguda de 2m per als sòlids,
de manera que els líquids van a fossa o a subsòl i els sòlids fan compost. Continua dient que el
sistema proposa una circulació d’aire per a evitar les males olors, que els sanitaris que s’han visitat
al congost de Montrebei funcionen prou be amb un manteniment mínim i que l’empresa que te
patentat el sistema garanteix el funcionament si van de la ma del projecte arquitectònic.
Sobre el projecte de immunocontracepció del senglar, comenta que està en marxa i que s’està
observant és que la vacuna és efectiva en femelles, però en els mascles sembla que no. Això es
constata a través de les recaptures d’animals que arriben al 25 %. Respecte del cabirol no entra en
l’estudi i el que es pot dir és que ara hi ha una densitat de cabirols de gairebé 3 exemplars per cada
100 ha.
De la cova de Mura, el parc i l’Ajuntament de Mura vàrem fer un informe d’impacte ambiental que es
va trametre a la Generalitat de Catalunya. El departament de Territori i Sostenibilitat va fer una
resolució amb una sèrie d’observacions tècniques que son fàcilment assumibles i unes condicions
de visita que no tenen relació amb l’estat de conservació actual de la biodiversitat. De manera que
limiten la visita als caps de setmana de primavera i tardor. Ara cal argumentar que ni a l’estiu i ni als
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feiners de primavera i tardor s’afecta la biodiversitat ni l’estat ecològic de la cova, doncs no hi ha
dades de cria de ratpenats a l’estiu. Així es podrà emetre altra resolució que permeti la visita.
El Sr. Jordi Padrós informa que el dia 9 de setembre, al Casal de Cultura de Matadepera tindrà lloc
un recital d’òpera dins el programa “Òpera als Parcs”

Sense més temes a tractar, finalitza la reunió a les 18:15 hores
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