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112012

ASSEMBLEA GENERAL
CONSORCI DEL PARC DE LA SERRALADA DE MARINA

Acta de la sessió celebrada el dia 12 d'abril de 2012

Caràcter:
Convocatòria:

Hora de començament:
Hora d'acabament:

Lloc:

ordinari
segona
13,30 hores
14,20 hores
Sala d'Actes, c/Londres, 55 planta baixa. Barcelona

ASSISTENTS:

President:

g
I
g

ll.lm. Sr. Andreu Caneras Puigdelliura

Vicepresidenta primera:
ll'lma. Sra. M" Elena Pérez Garcia

Vocals:
Sr. Héctor González Guijarro
ll'lma. Sra. M. Mercè Rius Serra
Sra. Alejandra Sevilla Oliveras

Excusen la seva absència:
Sra. Margarita Arce Marín
Sr. Juan Francisco Fernández Alvarez
Sra. Maria Jesús Hervàs Mínguez
ll'lm. Sr. Joan Puigdollers Fargas
ll'lm. Sr. Jordi Serra lsern
Sr. Esteve Serrano Ortín

Secretaria delegada
Sra. Núria Marcet Palau
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l.t.

lnterventor deleqat:
Sr. Lluís ArtalVidal

Altres assistents:
Sr. Ramón Minoves Pujols, Coordinador en matèria d'Espais Naturals i Medi Ambient de
la Diputació de Barcelona
Sr. Ramon Espinach Grau, Gerent del Consorci del Parc de la Serralada de Marina
sra. cinta Pérez Figueras, Directora del parc de la serralada de Marina
sr. Jordi Bellapart colomer, Gerent de serveis d'Espais Naturals
Sr. Juli Mauri de los Rios, Cap de Serveis Municipals de Medi Ambient de
l'Ajuntament de Montcada i Reixac
Sr. Francesc Bernet Viñas, Cap del Servei de Medi Ambient Sostenibilitat de
l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
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ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ:
1.
2-

Aprovació de l'acta de la sessió del dia 25 d,octubre de 2011
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 cobrir la necessitat d'incrementar
la vigilància a l'àmbit del Parc del Consorci durant la campanya de vigilància i prevenció
d'incendis de I'any 2012.
3. Dictamen que proposa l'aprovacíó de l'inventari de béns i drets del Consorci del parc
de la serralada de Marina actualitzat a 31 de desembre de 2011.
4' Dictamen pel qual es proposa informar i aprovar el Compte General del pressupost de
I'exercici 2011
5. Dictamen pel qu-al es- proposa aprovar la modificació del pressupost, expd. 212012 per
suplement de crèdit, finançat amb romanent líquid de tresoreria
6. Donar compte del decret que aprova la liquidació del pressupost de l'exercici de 2011
7' Donar compte del decret que aprova la modificació del pressupost, expd. 1t2012,
d'incorporació de romanents de crèdit, finançat amb romanent líquid de tresoreria
L Donar compte de les resolucions de la presidència
9. lnforme de gestió
10. Torn de paraules

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1-

Aprovació de I'acta de la sessió del dia 25 d'octubre de 2011

En haver-se acompanyat amb la convocatòria de la sessió una còpía de I'acta de la
sessió de 25 d'octubre de 2Q11 es dóna per llegida i se sotmet a la consideració dels
presents per tal de ser aprovada.
El President demana si hi ha alguna objecció i en no manifestar-se'n cap, ni emetre's
vots en contra, I'acta corresponent a la sessió de l'Assemblea General ceìebrada el dia
25 d'octubre de 2011 s'aprova per unanimitat.

Parc de la
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2.

Dictamen que proposa aprovar I'Acord de col.laboració entre la Diputació de
Barcelona i el Gonsorci del Parc de la Serralada de Marina, per cobrir la
necessitat d'incrementar la vigilància a l'àmbit del Parc del Gonsorci durant
fa campanya de vigilància i prevenció d'incendis de I'any 2012.

El Sr. Espinach fa una síntesi del present Acord en el sentit que el Consorci transferirà
a la Diputació l'import de 135.000 euros per finançar els costos de personal, ila

Diputació contractarà els efectius necessaris per

a la campanya de vigilància

i

prevenció d'incendis.
La durada s'estén des de l'1 de juny fins el 12 de setembre de 2012.
La Sra. Rius pregunta si es tracta del mateix conveni d'anys anteriors, i el Sr. Espinach
contesta afirmativament, malgrat que aquest any ha començat 10 dies mes tard.

L'Assemblea General aprova

el present

Dictamen,

el text íntegre del qual és

el

següent:
"Atès que 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 Campsentettes, format, també, per t'Àrea Metropolitana de Barcetona i ta
Diputació de Barcelona.
Atès que la gestió d'aquest territori s'efectua d'acord amb el Pla Especial que el regula, essent
un dels instruments de Ia gestió la posada en marxa d'un dispositiu de vigilància i prevenció

d'incendis.
ù

z

Atès que des

fa més de

10 anys s'executa un pla de vigilància

i prevenció d'incendis

que

incideix principalment en millorar la detecció mitjançant I'establiment de punts de guaita en llocs
esfrafègrbs d'alta visibilitat unitats mòbils de primera interuenció sobre el territori. Aquesfs
mitjans complementen l'acció de prevenció que realitzen altres depañaments i administracions,
i que s'han mostrat altament efectius en e/s darrers anys.

i

Atès que el pla de vigilància i prevenció d'incendis es concreta, doncs, en
personal per efectuar /es fasques que preveu el propi pla.

la

disposició de

Atès que la idoneïtat dels punts de guaita segons el Pla respon a les característiques
orogràfiques escollint e/s punfs de major visibilitat i vetllant que siguin mínimes les zones que
romanguin ocultes, la localització de les unitats de primera interuenció responen també a la
Iògica 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 Ia Generalitat de Catalunya.
Atès que per a l'any 2012 es preveu la col.laboració de la Diputació de Barcelona en el sentit
d'assumir l'assignació del personal necessari, que es destinarà a les tasques previsfes per a
I'execució del Pla de Vigilància i Prevenció d'lncendis Forestals d'aquest any.
Atès que en aquest senfif, /es previsions normatives que resulten d'aplicació, són /es següenfs:
Esfafufs del Consorci, a¡t. 31 sobre mesures de coordinació I assr'sfèncra, en
aquest cas de la Diputació de Barcelona en tant que membre del Consorci, i añ. 36

o

que preveu l'adscripció de personal

.

al

Consorci

per paft de /es

entitats

consorciades.

Reglament Orgànic de la Diputació, aft. 45

i 46

sobre mesures de coordinació i

d asslsfèncra, entre altres, envers e/s consorcls pafticipats.
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En virtut de tot això, i a l'objecte de cot'laborar i donar cobertura a Ia necessitat d,incrementar
ta
t el període de major risc
venció d'incendis per a l'any
roposa que el President del
va aprovació sl s'escau, e/s segrjenfs

ACORDS

Primer.- Aprovar I'Acord de cot.taboració per donar
vigilància a l'àmbit det parc de ta Serratada de
d'incendis forestals, segons les previsions del 4a de
2012, de conformitat amb ta minuta de l,acord ie cot.

,'ACORD DE COL.LABORACIO
ENTRE EL CONSORCI DEL PARC DE LA
SERRALADA DE MARINA I LA DIPUTACIO DE BARCELONA, PER DONAR
OOBERTURA A LA NEcEsStrAr D'NãREMENTAR LA vtctLÀN¿tA A L,ÀMB¡i
DEL PARO DE LA SERRALADA DE MARINA, DITRANT EL pERíoDe pe-melOn
RISC D'INCENDIS FORESTAIS, SEGOAIS ¿ES PREY'S'O'VS DEL PLA DE
VIGILÀNàIA I PREVEN9I} D'INãÉND,i PER A LANY 2012
1.. ENTITATS QUE INTERVENEN

CO^/SORC/ DEL PARC DE LA SERRÁLAD A DE MARìNA, representat pet gerent
det
Consorci, Sr. Ramon Espinach Grau, expressamenf facuttat per signar aquesí Acord
en
virtut del Dictamen de data 12 d'abritde 2012, que aprova tà m¡nita ae i'ecoø,
assrsfiT
per Ia Secretària delegada del Consorcr, Sra. N(tria Marcet patau, en viñut
de /es
facultats conferides pel Decret de ta Presidència de data I de setembre de 2011 (BOzB

i

de 23.09.2011).

rep
i
facultat d'acord amb la Refosa núm.
atribucions dels òrgans de la Diputació
DE BARCELONA,
Medi Ambient de l'Area de Tenitori
DIPUTACTó

¡
¡

i
t

BOPB de 23 de setembre de 2011, assrsflf per la secretaria detegada, Núria Marcet
i
Palau, en virtut de /es facultats conferides pet Decret de ta presidència de data g
de

setembre de 2011 (BO4B de 23.09.2011).

II.. ANTECEDEiVTS I MOTIVACIO

¡.

de

a

ll.
lll.

la

Serrala

de Tiana,
nt Fost de
ila Diputac

un brritori en el quat
Ioma de Grame-net,
t, þmbé, per t,Area

,efectua

d'acord amb et pta Especiatque el regula,
la gestió la posada en marxa d'un dispositiu de

Que des fa més de 10 anys s'executa un pta de vigitància i prevenció d'incendis
deteccio mitjançant I'establiment de punts
ilitat i unitats mÒbils de primera interuenció
mplementen I'acció de prevenció que realitzen
altres departaments i administracions, i que s'han mostrat altament efäcfius
en e/s

darrers anys.
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IV.

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

la disposició

V. Que la idoneitat dels punts de guaita segons el Pla respon a /es característiques

orogràfiques escollint e/s punfs de major visibilitat i vetllant que siguin mínimes les
zones que romanguin ocultes, la localització de les unitats de primera 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.

Vl.

Que per a I'any 2012 es preveu la col.laboració de la Diputació de Barcelona en el
senfff d'assumir I'assignació del personalnecessar, gue es destinarà a /es fasgues
prevrsfes per a I'execució del Pla de Vigilància i Prevenció d'lncendis Foresfals

d'aquest any.
En aquest senfif, /es previsions normatives que resulten d'aplicació, són /es segtienfs:

.
.

Esfafufs del Consorci, art. 31 sobre mesures de coordinació i assrsfèncra, en
aquest cas de la Diputació de Barcelona en tant que membre del Consorci, i aft. 36
que preveu l'adscripcÌó de personal al Consorci per paft de /es enfifafs
consorciades.

Reglament Orgànic de Ia Diputació, art. 45

i 46 sobre

mesures de coordinació i

d assisfèncra, entre altres, envers e/s consorcrs pañicipats.

I

Que la present minuta de l'Acord de col.laboració va ser aprovada per I'Assemblea
General del Consorci del Parc de la Serralada de Marina, de data xxxxxxxxxxxxx, i per
decret de l'Excm. Sr. president de la Diputació de Barcelona, de data

c

xxxxxxxxxxxxxxxxxx.

ùi

z

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

Primer.- Objecte de l'Acord
L'objecte del present acord de col'laboració és donar cobeftura a Ia 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 2012, mitjançant Ia disposició del personal necessari,
destinat a realitzar principalment fasgues de vigilància iguiatge.
Segon.- Obligacions de /espalfs

1. La Diputació de Barcelona s'encarregarà

de procedir a nomenar interinament el
personal per al programa estrictament temporal que suposa fer front al PIa de
vigilància i prevenció d'incendis de l'any 2012, ¡ amb les condicions que 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 prevenció de 2012.

2.

Per la seva pañ, el Consorci es farà càrrec de les despeses que afecten al personal
del seruei, cosfos que finançarà mitjançant una transferència a favor de la Diputació
de Barcelona.
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Tercer.- Nombre de persones, retribucions

El nombre d'efectius

i

les categories

i

característiques det personal

i funcions que tindran assþnades, així com

característiques necessàries, icorresponent retribucÌó bruta, serari/es segrienfs;

les

A) Nombre d'efectius necessarþ segons categoria ittoc de trebattassþnaf:
QUINZE (15) GUAITES'VIGILANTS, per a Ia realització dets trebatts adequats a ta
funció de prevenció i detecció d'incen, foresfa/s, així com ta de col.laborar
personalment en les fasques d'extinció d'incendis per a les quats siguin
requerits, en
aquelles zones del Parc que li siguin assrgnades.

UN (1) TELEFONISTA per a la reatització dets trebatts de control radiotetefònic det
personal del dispositiu de vigilàncra, des de t'Oficina del parc de Ia Serralada
de
Marina.

B) Període de la campanya 2012, distribució de

ta

jornada i retribució bruta:
de
gin
dia
de

ategories a la Diputació de Barcelona.

La iornada laboral setmanal i la seva distribució, serà la gue es detatta a I'annex
d'aquest acord, així com ta categoria, tipologia dels //ocs de treøatt i Ia data d,inici
de ta
prestació del seruei.
Puntualment, el Consorci comunicarà a ta Direcció dels ServeLs de Recursos
Humans
de la Diputació de Barcelona, qualsevol incidència que es produeixi en Ia jornt¿ãa de
treball d'aquest personal.
C) Direcció icontrol del personat

Respecfe del personal adscrit al parc de Ia Serratada de Marina, el control, la
i assignació de /es fasgues a realitzar recaurà en el Consorci det parc de ta
Senalada de Marina, directament a través del Tècnic Director del parc o det Gerent
així com del seguiment del comptiment de /es condicions de trebatt fixades.
coordinació

Qua¡t.- Forma de pagament i tiquidació

1.

ien tot cas, abans de t'inicide ta campanya de prevenció
d'incendis d'enguany, el Consorci del Parc de ta Serratada de Marinà abonarà
mitiançant una transferència corrent a favor de ta Diputació de Barcelona e/ cosf
total de /es despeses de personal que suposi el compliment de t'Acord. nquesla
transferència inclourà la remuneració satariati /es quoies de ta Seguretat Sociatt
a
1àrrec de l'empresa i del trebatlador, així com qualsevol attre f,uota deduibte.
També estaran rncloses les quantitats per desptaçaments.
A la signatura de I'Acord,

2. La valoraciÓ inicial que es fa sobre e/ cosf totat per despeses

d'aquest personal, és
de âENT TRENTA ctNC MtL EURos (13s.000,00 €) per a tota ta cam'panya zóti.
Això però, i en el cas que sþui necessâr qualsevoi modificació, un cop finatitzada
la campanya, la Diputació presentarà una liquidació detattada al Consorci del cost
real que ha suposat, per tal que s'ajustin tes quantitats corresponents.

l
t
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3.

Qualsevol modificació necessàra de /es condicions inicials, apreciada per una de
/es parfs, serà oportunament comunicada a I'altra paft per escrit.

Cinquè.'Vigència i efectívitat de l'Acord

El present acord produirà efectes a pañir de l'1 de juny de 2012 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 /es pads.

Srsè.- Causes d'extinció

A

banda del compliment del termini estableft en el pacte cinquè, seran ca¿lses

d'extinció del present acord les segrÍenfs:

a)
b)

L'acord entre les pafts.
L'incompliment del seu contingut per qualsevol de /es enflfafs sþnanfs de I'Acord.

d)

Qualsevol altra determinada a la legislació vigent.

c)

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

Seúè. Règim

jurídic

El present Acord tindrà caràcter administratiu, i entrarà en vigor obligant a /es enfffafs
intervenents des de la data esmentada, i, en qualsevol cas, des de la seva signatura
per les pads, sense suposar en cap cas Ia ren(tncia a les compefêncres 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

i

I

comunes

È

z

de la Llei 30/1992 de 26 de

novembre,

de RègÌm Jurídic de /es

Administracions Públiques i del procediment Administratiu Com(t, i per l'afticle 57 de la
Ilei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de /es Bases de Règim Local, i, en especial, es
regirà pel gue drspose n els articles 303 i següenfs del Reglament d'obres, activitats i
seryers dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny; així com els

i

la

Llei 26/2010, del 3 d'agosf, de règim jurídic
procedimenf de /es administracions públiques de Catalunya.

afticles 108
Vuitè.

següents de

J urisdicció

i

de

competent

Dels conflictes que puguin sorgìr en I'execució d'aquest Acord, entenent lncloses /es
reyrsions gue es puguin derivar, en coneixeran els
eventuals modificacions
Tribunals de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa competents a Ia ciutat de

i/o

Barcelona.
ANNEX

A I'Acord de data X)OOOOO( entre la Diputació de Barcelona i el Consorci del Parc
de la Serralada de Marina
A)
visilància i prevenció d'incendis de 2012:

GUAITA-VIGILANT A: La jornada laboral que haurà de desenvolupar aquest personal
serà de 40 hores setmanals de promig. E/s dr'es de descans setmanal podran ser
qualsevol dia de la setmana, no havent de coincidir necessàriament en dlssabfes i
diumenges. La durada del període d'interinitat s'iniciarà el dia 1 de juny i finalitzarà, a
partir del dia 12 de setembre, el dia en que hagin recuperat els dies treballats en
escreix i/o festius a recuperar del calendari laboral.
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El Consorci posarà a disposició del parc els vehicles que hauran d'utititzar ets vigitants,
per la qual cosa serà condició que ls vigitants estiguin en possess ió det carnet de
conduir.

GUAITA'VIGILANT B: La iornada laboral que haurà de desenvolupar aquest personal
serà de 35 hores setmanals, a raó de 5 hores de diltuns a divendies, una setmana en
horaride mati, de 10 h a 15 h i la setmana segtient en horaride tarda de 1S h a 20 h.; i
10 hores una setmana drssaófe i ta setmana següent diumenge, atternativament,
seguint un quadrant horari que es lliurarà a I'inici. La durada del període d'interinitatt
s'iniciarà el dia I de iuny i finalitzarà, a paftir det dia 12 de setembre, el dia en que
hagin recuperat els dies treballafs en escreix i/o festius a recupera,r del catendari

laboral.

Serà condició que fofs e/s guaites disposin de vehicle propi amb assegurança vigent,

pel desplaçament al lloc de trebalt.

TELEFONISTA: La iornada laboral que haurà de desenvolupar aquest personalserà de
37,5 hores setmanals, a raó de 10 hores i30 minuts diàries, de /es g h 45 min a tes 20
h- 15 minuts. E/s dies de descans setmanal podran ser qualsevot dia de la setmana, no
havent de coincidir necessàriament en dissaöfes i diumenges. La durada det període
d'interinitat s'iniciarà el dia I de juny ifinatitzarà, a pañir det dia 12 de setembre, et dia
en que hagin recuperat els dies treballats en escreix i/o festius a recuperar del calendari

Iaboral."

Segon.- Sol'licitar a la Diputació de Barcelona que nomeni interinament el personal que es
detalla, per al programa estrictament temporal que suposa fer front at pta de vigitància i
prevenciÓ d'incendis de l'any 2012, i amb les condicions gue es detatten a I'Acord de
col'laboraciÓ, Ì el destinarà per prestar seryers at Parc de'la Serratada de Marina, sota
I'adscripciÓ funcional del Tècnic Director del parc, durant Ia campanya de prevenció de 2012.

\NZE (1 5) c U ATTES-y/G/LANTS
uN (1) TELEFONTSTA
QU

Les fasgues, la iornada laboral

i

les retribucions seran tes que s'estiputen

col.laboració, i segons /es seyes previsions i característiques.

a I'acord de

Aquest personal restarà nomenat interinament pet període comprés en la campanya de
prevencio d'incendis que enguany s'inicia el dia 1 de juny ifinalitza el mes de setembie.
Tercer.- El Consorci es farà càrrec det cost del personat que suposa fer front at pta de
vigilància iprevenció d'incendis de I'any 2012, mitjançant el pagament d'una transferència
corrent a la Diputació de Barcelona, per la quantitat totat que resutti det cost d'aquest personal,
i que es fixa inicialment en un totat de 3ENT TRENTA ctNc MtL EURos (13s.ooï,ooa

El pagament es farà amb càrrec a I'aplicacio pressuposfâria 173/400.00 detpressuposf de

I'exercici2012.

Qua¡t.'L'Acord de col'laboració produirà efecfes a pañir de t'1 de juny de 2012, iquedarà
extingit pll seu compliment el dia 30 de setembre d'enguany, ¡, ón iot cas, quan s'hagin

complert les obligacions imposades a /es parfs.

Cinquè.- Autoritzar el gerent del Consorci, senyor Ramon Espinach Grau per a
I'acord."

la

signatura de
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3.

Dictamen que proposa I'aprovació de I'inventari de béns i drets del Gonsorci
del Parc de la Serralada de Marina actualitzat a 31 de desembre de 2011.

El Sr. Artal exposa que d'acord amb la normativa vigent s'ha procedit a l'actualilzació
de l'inventari de béns del Consorci del Parc de la Serralada de Marina a 31 de
desembre de 2011 i s'ha verificat la seva conciliació amb el balanç de situació de
l'entitat a la mateixa data. Segons les dades de I'inventari de béns, el seu valor brut
era a final d'any de 816.533,13 €, que un cop aplicada I'amortització acumulada
inclosa la de I'exercici, dóna un valor net de 345.107,09 €. Durant I'exercici del 2011 no
s'ha enregistrat cap baixa d'inventari, i les altes pugen un total de 24.258,26 €, dels
quals 23.268,24 € corresponen a mobiliari.

L'Assemblea General aprova

el present Dictamen, el text íntegre del qual és el

següent:
"L'article 86 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de
/es disposiclons /egals vigents en matèria de Règim Local, il'a¡ticle 222 delText Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel D.L, 22.003, de 28 d'abril, estableixen
t'obtigació, per als ens /ocals, de rectificar anualment I'inventari de llurs béns i drets, comprensiu
dels béns de domini públic i els patrimonials, e/s drefs i els valors mobiliaris.

I

c
Ë
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D'acord amb t'article 222.2 de|TRLMRL, I'inventari ha d'ésser objecte d'actualització continuada,
sens perjudici de la seva rectificació i comprovació que s'ha de fer cada any, en el primer cas, i
cada cop que es renovi la Corporació, en elsegon.
Com siguique correspon a l'Assemblea General del Consorcidel Parc de la Serralada de Marina
I'aprovació, rectificació i la comprovació de I'inventari, d'acord amb el previst a l'afticle 105 del
Reglament del Patrimonl dels Ens Locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d'octubre.

En viñut de tot això, el Gerent sotasignant proposa que el President del Consorci elevi

a

l'Assemblea General, I'adopció del següent:
ACORD

Primer.- Aprovar la rectificació de l'inventari de béns i drets del Consorci del Parc de la Serralada
de Marina, referit a 31 de desembre de 2011, per impoft global de VUIT-CENTS SETZE MIL
ctNC-cENTS IRENIA-IRES EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS (816.533,13 €) , d',acord amb

elsannexos

lill.

Segon.- Trametre una còpia de I'lnventari - Balanç a 31 de desembre de 2011, autoritzada per
ta Secretària i amb el vist-i-plau del President, al Departament de Governació de la Generalitat
de Catalunya, en aplicació del que disposa l'article 86 del lexf Refös de /es dlsposiclons /egals
vigents en matèria de Règim Local, aprovat pel RDL 781/1986, de 18 d'abril, i l'article 105.3 del
Reglament de patrimonl dels Ens Locals."

4.

Dictamen pel qual es proposa informar
pressupost de I'exercici 2011

i

aprovar el Compte General del

El Sr. Artal comenta que el Compte General està integrat pel Balanç de Situació a 31
de desembre de 2011, el compte de resultats econòmico-patrimonial, la liquidació del
pressupost i la memòria. Segons el balanç de Situació a 31 de desembre,
l'immobilitzat presenta un valor brut de 345.107,09 €, i la tresoreria uns fons líquids de
o
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277.336,73 €. En el Passiu, els fons propis són d,un import de ssg.340,62
creditors a curt termini de 63.103,20 €.

€i

els

Destaca el fet que hi ha unes pèrdues de I'exercici de 65.904,67 €. Aquest fet és degut

a les modificacions del pressupost finançades amb romaneni líquid de tresoreria, ja
que incrementen despeses del compte d'explotació, sense la corresponent

contrapartida en els ingressos, amb la qual cosa es penalitza el compte de resultats.
En el cas del Consorci de la Marina, aquesta pèrdua s'hauria d'äjustar amb els
146-782,23 € que corresponen a despeses finançades amb romanent líquid de
tresoreria que han arribat a la fase de reconeixement de l'obligació (Fase O), del total
de 194'676,08 € de modificacions del pressupost finançades ãmb ròmaneni líquid de
tresoreria, és a dir, despeses meritades finançades amb resultats positius d'exercicis
anteriors. Amb aquest ajust, hi hauria un resultat positiu de gO.gzz,5b €
Pel que fa a la liquidació del pressupost, s'ha obtingut un resultat pressupostari positiu
de 1 13'997,44 € i un romanent de tresoreria de 228.727,34 €. Amb la in'corporació de
romanents per un import de 82.788,25 € ( Modificació 112012, Punt 7) i la modificació
212012 de 66.600 € (Punt 5) quedarà un romanent líquid de tresoreria disponible per a

despeses generals de 69.339,09 €.

Pel que a I'execució del pressupost, els ingressos s'han executat en un 100,4 %, dels
que en un 75o/o procedeixen de la Diputació de Barcelona, i en el 25 o/o de l;Àrea
Metropolitana de Barcelona. Les despeses s'han executat en un gg,7o/o les de
personal, un g3 68 les del capítol 2, les del capítol 4 de transferències corrents en
un
71,68 % i les inversions en un 38,4o/o. En total, les despeses s'han executat en un

91,09%.

El President pregunta si es podrien emprar una part dels romanents per fer front algun
problema o a situacions imprevistes.

L'lnterventor delegat contesta que el següent punt de I'ordre del dia tracta de
suplements de crèdit amb càrrec a romanents de tresoreria, i que efectivament es
podrien emprar.
Finalment s'explica que I'Assemblea General es constitueix en primer lloc en Comissió
Especial de Comptes, tot seguit informa favorablement el Compte General, i proposa
la seva aprovació a l'Assemblea General.
E_n tractar-se aquest Consorci d'un ens amb poc volum pressupostari i per tal
d'agilitzar els procediments, es va considerar que era una fóimula àgil i eficaç, però
atesa la renovació dels membres del Consorci es planteja el seu mãnteniment o bé
introduir alguna variació.

L'Assemblea General aprova
següent:

el present

Dictamen,

el text íntegre del qual és

el
I

"Finalitzat I'exercicipressuposfa ri i comptable, el Consorci det Parc de ta
Serralada de Marina
ha procedit a formar ielaborar e/s esfafs icomptes anuals, així com els annexos, que amplien
informació continguda a/s estafs anuals, comprensius de fofes te,é - oþeracions
pressuposfar!es, indepgndents i auxiliars, patrimoniats i de Tresoreria portades a terme
durant
I'exercici de 2011, conforme amb allò que preveuen, et Text refós de ta'Ltei reguladora de /es

la
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Hisendes Locals, aprovat pel RDL 22004, de 5 de març i la regla 100 de I'Ordre de 23 de
novembre de 2004, per ta qual s'aprovà ta lnstrucció del model normal de Comptabilitat Local.
A/s Esfafs anuals assenya/afs, s'hi acompanyen, en compliment d'allÒ que disposa Ia regla 98.1
de la tnstrucció de Comptabititaf, e/s següents annexos: 1) Balanç de SituaciÓ; 2) compte de
Resu/fafs Econòmico-Patrimonial; 3) Estat de Liquidació del Pressupost; 4) MemÒria.

i comptes esmentats, apareixen degudament iustificats amb caràcter general amb els
documents comptabtes i Ltibres de Comptabititat a què fa referència elTítol ll de la lnstrucció
de Comptabilitat.

E/s esfafs

Per tot aixÒ, un cop elaborat per ta interuenció, segons estableixen /es bases d'execuciÓ del
pressuposf, el compte general de l'exercici 2011 es sotmet a informe de I'Assemblea General
constituida en aquest acte, també. en ComrssiÓ 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 2011, per a ser informat i aprovat, si s'escau, per
t'Assembtea General, prèvia la informació p(tblica preceptiva, tot proposant l'adopciÓ del

següent

AC,RD:

primer.- lnformar favorablement i aprovar el Compte General del Consorci del Parc de la
Serrata¿a de Marina de I'exercic¡ 2011 integrat pels esúafs icomptes anuals, determinats a

I'afticle 209 Text refós de ta Lleireguladora de /es Hrsendes Locals, aprovat pel RDL 2/2004, de
S de març, i a t'Ordre de 23 de novembre de 2004, per Ia qual s'aprovà la lnstrucció del model
normalde Comptabilitat Local, regles 100 ¡98.1
À

z

Seqon.- Exposar al p(tbtic el Compte Generaldel Consorcidel Parc de la Serralada de Marina
de f exercici de 201 1 , de conformitat amb el que drsposa l'article 212 del Text RefÓs de la Llei
Regutadora de tes Hlsendes Locals, per un terminide quinze dies, durant e/s guals ivuit dies
més e/s lnferessafs podran presentar reclamacions, reparaments o observacions.
Tercer.- Considerar aprovat amb caràcter definitiu el Compte General de I'exercici 2011 del
Consorc¡ det Parc de la Serralada de Marina, en cas de no haver-se presentat cap reclamaciÓ,
reparament o obseruació.

Auart.- Retre el Compte General a ta Sindicatura de Comptes, en compliment d'allò que
ASposa t'afticle 212.5 det dit text refós de Ia llei reguladora de les Hisendes Locals i l'afticle 9
de ta Ltei 15/1991, de 4 de jutiot, de modificació de la llei 6/1984, de 5 de març, de la
Sindicatura de Comptes.

5.

Dictamen pel qual es proposa aprovar la modificació del pressupost, expd.
212012 per suptement de crèdit, finançat amb romanent líquid de tresoreria.

L'Assemblea General aprova
següent:

el present Dictamen, el text íntegre del qual és

el

"Atès que des de ta Gerència del Consorci s'ha preparat una memÒria iustificativa sobre la
necessifaf de suplementar crèdits en diferents partides del pressuposf del Consorci de l'exercici
2012

Afês que el romanent tíquid de tresoreria per despese s generals de l'exercici 201 t ha estat de
DOS-CENTS WNT4-VuT MIL SET-CENTS WNT.I-SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE
CÈNT1MS (229.727,34€) i donat que s'han incorporat romanents de crèdit per impoft de

N)RANTA-D}} MIL sET-cENTs VIJITAN A-VIJIT EUROS AMB VINTJ-CiNC CÈNTIMS
(92.788,25€) en el pressupost det 2012, resten CENT TRENTA-CINC MIL NOU-CENIS
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TRENTA-N9U EURos AMB

Nou cÈNTtMs

(13s.g3g,0g€) det romanent tíquid de tresoreria
rementar e/s crêdifs det pressuposf de
nseqüència d,unes majors despeses
consignacions inicials del pressuposf

vist que el romanent líquid de tresoreria disponibte per a despe.ses generals,
CENT TRENTA-CINC MtL NoU-cENrs fl ENîA-Notu-'Èunos AMBés actuatment de
NoU cÈNTtMs
(13.5'939,09€) i que d'acord amb ta norma.tiva vigent
pol ,t¡t¡tr", per tinançai modificacions
del pressupost, amb Ia quat cosa exr'sfe ixen rõcursos
"" iufiblenfs
r¡naiiii ia'-modificació
propos-a de suplements de crè ¡t per un ¡miortiotat ier
es
gy"
v?9!-z
de sEtxANTA-s/s M/t s/sCEA/S EUROS (66.600,00€)

vist l'ínforme de la interuenció en referència a I'esmentada proposta.

Per tot això, el Gerent que
serralada de Marina elevi
per a la seva aprovació:

a

.subscriu, proposa que el President del Consorci det parc de ta
l'Assembtea Genera't ¿et conloil,' raaopcio ¿els seøenrs
acords
ACORDS

Primer - Aprovar la modificaciÓ 22012 del pressuposf del
Consorci det parc de la Serratada de
Marina de I'exercici 2012, per suplement de crèdit per un impoft
totat de sEIxANTA-s/s M/L
S/s-cE /rS EURos (66-600,00€) segons es detatta a continuació, finançat
amb et romanent
líquid de tresoreria disponibte obtingut de ta tiquidació detpressuposf
de t,exercici 2011

Modíficació del pressupost 2/2012
Suplements de crèdit proposaús
Estat de despeses

Aplicació
econòmica CONCEPTE
1
1

Capítol I

Consignació Suplement Consignació
actual
de crèdit
final

3000 Retribucions öeàsrgues
3002 Altres retribucions

13003 Antiguitat
5000 I ncentiu productivitat

1

16000 Quofes
Social

a la

Seguretat

TOTAL Cap

I

173 21000 lnfraestructuras i bens naturals
173 21400

Reparació, mlnten¡ment
conseruació de materialde transnoñ

Reparació, mantenimeit

o

282.137,02

5.000,00

297.137,02

15.000,00

8.000,00

23.000,00

6.000,00

5.000,00

11.000,00

1.500,00

2.000,00

o

173 21600 conseruació d'equips per a processos 500,00
d'informació

173 22103

Combustibles i carburants

6.000,00

6.000,00

12.000,00

173 22104

Vestuari

1.000,00

2.000,00

3.000,00

12
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200,00

2.000,00

3.000,00

173 22602 Publicitat i propaganda

2.000,00

1.600,00

3.600,00

173 22706 Esfudr's i treball s tècn ics

5.000,00

2.500,00

7.500,00

135.000,00

25.000,00

160.000,00

68.000,00

2.500,00

70.500,00

7.000,00

5.000,00

12.000,00

160.00

500,00

660,00

527.997,02

66.600,00

594.597,02

173 22115

Eq

Transferències corrents a I'Adm. Gral.

173 40000

De I'Ens

Transferències

173 46200

corrents

a

Aiuntaments
Senyalització

173 60200

Despeses en

173 64100

aplicacions

informàtiques

Totals
Finançament
Estat
87000

Romanent de tresoreria per a despeses generals

66.600,00

Totals

66.600,00

Exposar al públic Ia modificació pressuposfà ria durant 15 dies, previ anunci en el
Segon
Butttetí Oficiat del Província, durant e/s guals e/s rnferessats podran examinar I'expedient i
presentar reclamacions. En cas de no enregr.sfrar-se cap reclamació, tal com assenyala I'afticle
177.2 en relació al 169.1, del text refós de la Llei reguladora de /es hisendes locals, la
modificació proposada es considerarà definitivament aprovada, i en cas contrari, l'Assemblea
Generaldisposarà d'un termini d'un mes per a resoldre-les."

-
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6.

Donar compte del decret que aprova

la liquidació del pressupost

de

I'exercici de 2011
El Sr. Artal indica que la liquidació del pressupost ja ha estat explicada a I'exposició del
compte general.

7.

Donar compte del decret que eprova la modificació del pressupost, expd.
1t2012, d'incorporació de romanents de crèdit, finançat amb romanent líquid
de tresoreria

El Sr. Espinach informa que en base a la incorporació d'ofici al pressupost de l'any
2012 dels romanents de tresoreria per import 228.727 €, resultants de la liquidació de
2011, es proposa aquesta modificació de crèdit d'import 92.788 € per fer front a
diverses despeses, la gran majoria del capítol 4.
I l'Assemblea General resta assabentada.

8.

Donar compte de les resolucions de la Presidència

La Secretaria delegada dóna compte de la relació de resolucions de la Presidència
adoptades des de la darrera sessió de l'Assemblea General i que corresponen al
funcionament ordinari de I'ens, numerades amb els números 106 a 139, ambdós
inclosos, del llibre de resolucions de l'any 2011, i del número 1 al 31 de l'any 2012.
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Comenta que si els membres de l'Assemblea volen ampliar la informació,
els decrets
els expedients corresponents es troben a la seva disposició.
I I'Assemblea General resta assabentada.

9.

Informe de gestió

La Sra. Cinta Pérez presenta amb el suport d'un powe r point I'informe de gestió,
classificat en programes i subprogrames d'activitatå, ¡ deåtaca .or

árp".tes més

rellevants els següents:

El Programa de conservació i tractament físic del territori compren el seguiment

de
s, com són, el seguiments de la avifauna de
la metodologia SOCC, el de les tendències
ant el programa SyLVlA, el de papallones
del Catalan Butterfly Monitoring Scheme
Ífers (xaxa SEMICE).

Mostra també I'avanç en el coneixement d'espècies prioritàries al parc,
tal com el
seguiment de la nidificació de l'àguila marcenca'i possible nidificació
diastor i esparver;
El seguiment i inventari de quiròpters; L'estudi de la distribució de I'eriçó clar
mitjançant gos ensinistrat; La formació pel seguiment i actuació
sobre espècies
invasores; La formació per seguiment d'es rècies d;interès.
Exposa un quadre amb el Pla de conservació de la biodiversidad
i la documentació
corresponent: cartografía d'hàbitats, memòria del PIa, el catàleg d'elements
d,interès
prioritari.
El Programa d'activitats del Pla és un projecte a 4 anys vista, d'acord
amb l,estructura
següent:

. lntroducció
. Línies estratègiques
. Calendaritzacio de les activitats

. Valoració econòmica i de la viabilitat del programa
També fa al'lussió a les actuacions previstes per a 2012 i que s'executen
en paral.lel a
la redacció del Pla.

el conveni entre la Diputació de Barcelona i la caixa per al
pla de gestió integrar per a ra conservació ders sistemes

parcs naturals de la Diputació de Barcelona. En relació
amb el
conveni projecta un mapa amb diferents colors per distingir els projectes ja
acabats
dels que s'estan executant.

D'entre els que es troben en fase d'execució, comenta els treballs
de millora silvícola
següents:
Zona: el Rocar de Tiana
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L'objectiu és potenciar el bosc jove cap a estructura d'arbres, així com el manteniment
i potenciació d'espècies herbàcies (albellatge)
L'actuació consisteix en la poda alta de pi, selecció de rebrots i estassada selectiva.
Zona'. ca l'Alemany a Badalona

L'objectiu és potenciar els prats mediterranis i d'albellatge
L'actuació compren I'estassada selectiva mecanitzada i manual, i secundàriament la
selecció de rebrots, podes i eliminació de restes.
La restauració de mur de pedra seca
Zona: la vall de les Canyes a Santa Coloma de Gramenet
L'actuació suposa la valorització de les terrasses de pedra seca per mostrar antics
usos del sò|.

El manteniment de camins, que compren diversos treballs d'arranjaments com

és

I'arranjament del corriol carener Badalona/Sant Fost.

Així mateix es refereix el Pla de vigilància contra incendis forestals 2012, que s'estèn
des de l'1 de juny fins al 12 de setembre, amb indicació dels dispositius de vigillància
disponibles, i diu que els darrers dies han estat molt durs, amb un conat d'incendi
sobre la B 20 a Badalona de 1022 m2 d'extensió; I'incendi sobre ca I'Alemany a
Badalona, de 13.537 m2 de superficie, i el conat d'incendi a la zona de la Guinardera a
Sant Coloma de Gramenet, amb 7.201 m2.
c
z

Respecte al foment del desenvolupament ide la participació comenta que ja fa 10
anys de I'aprovació del Pla Especial (16 d'abril de 2002); També es fa referència a la
trobada d'entitats que es proposa fer a la tardor, que ha tingut molt bona acollida per
part dels ajuntaments.

A més exposa les dades més rellevants del programa anual de subvencions a entitats
sense ànim de lucre.
Pel que fa al subprograma d'ús social i educació ambiental destaca:

La posta en funcionament del Centre de documentació del Parc de la Serralada de
Marina en un espai de la biblioteca municipal Elisenda de Montcada, al municipi de
Montcada i Reixac.

El programa Viu el Parc2012, que compren el Viu el parc escolar, els dies 21,22i23
de febrer, amb la participació de 34 escoles i 1.226 alumnes.; Així com activitats
d'entre les que comenta: la nit d'estels al'observatori de Tiana, i la poesia als Parcs a
Sant pere de Reixac, ambdues el 14 d'abril, i el matinal a Sant Jeroni de la Murtra el
15 d'abril.

Respecte a la senyalització d'itineraris fa al'lusió al nou itinerari circular que transcorre
pel vessant meridional de la muntanya de I'Amigó, al terme municipal de Badalona; La
font de l'Amigó; L'itinerari que transcorre per la vall de Reixac, al terme municipal de
Montcada i Reixac.
Els itineraris en preparació per a I'any 2012 són:
- Vall de San Jeroni (Badalona)
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- Vallde Montalegre (Tiana)
- Torribera al Puig Castellar (Santa Coloma de Gramenet)

Quant a les activitats generals, esmenta la tramitació d'expedients que inclou 1g
informes o expedients tramitats, dels quals el 85% són compl'erts; A I'ajartat, d'altres
documents, consten la Memòria Viu el Part 2011 i el Pla d'objectius i actlacions 2012.
Per últim, comenta l'evolució interanual d'indicadors de gestió, anys 2OOg, 2O1O i 2011,
així com I'evolució trimestral 2011, tots ells reflectits en uns gràfícé projeciats amb
el
powerpoint.

Finalitzada I'exposició, i a indicació del President, el Sr. Espinach explica les noves
actuacions organitzades en matèria de prevenció d'incendis.
El Sr. Espinach comenta que s'ha preparat un protocol intern per poder actuar
en cas
de produir-se incendis, i abans de la posta en marxa de la cámpanya dà vijitancia
¡

prevenció.

Davant dels pronòstics metereológics per a la setmana santa, s'ha considerat oportú
activar dispositius amb mitjans interns propis.
Es va efectuar una sessió informativa amb el personal per explicar que s'havia
de fer
en cas d'incendis i se'ls va dotar dels mitjans necessaris; també es uà preueure actuar
des de la torre de guaita per detectar qualsevol incendi.
Afortunadament no ha estat necessari, ja que les pluges han actuat. No obstant,
comenta, ja el tenim disponible, i si es produís un inõendi fora del període de la
campanya estem en disposició d'actuar amb celeritat.
Tot això ens ha permès prendre la decisió d'iniciar la campanya de vigilància amb data
1 de juny, i no 10 dies abans com en anys anteriors.
Malgrat totes aquestes actuacions no existeix una garantia absoluta, però s'ha fet
tot
el possible per fer front a situacions d'emergència.

10. Torn de paraules
El Sr. Bernet pregunta en quina fase de gestió ens trobem en relació amb el
conveni
entre la Diputació de Barcelona i la Caixa.
El Sr. Espinach comenta que hi ha pendent d 'iniciar alguns processos de contractació
dins l'any en curs, i alguns dels de l'any anterior es trobén en fase d,execució.

El Sr. Bellapart diu que els projectes que no s'han acabat el 2e11, s'han assignat pel
2012: hem fet una fusió de projectes.
La novetat per aquest any rau en què el procés de contractació l'efectuarà la
Diputació, en lloc de la caixa com s'havia fet en anys anteriors.
El Sr. Carreras afegeix que la quantitat per aquest any és inferior a la del any passat.
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Parc de la
Serralada de Marina
Xarxa de Parcs Naturals

La Sra. Pérez diu que tot i ser inferior s'ha fet una distribució dels recursos que ha
permès, finalment que el parc de la Serralada de Marina disposés d'una quantitat
lleugerament superior a la dels anys anteriors.

El Sr. Bellapart assenyala que el parc natural del Montseny ha rebut

algunes
subvencions específiques que han permès distribuir partides genèriques en benefici
d'altres parcs. El Sr. Espinach diu que aquest és un dels avantatges de treballar en
xarxa."

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.

g

El President

La Secretària delegada

Andreu Carreras Puigdelliura

Núria Marcet Palau
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