AJUNTAMENT
DE CASTELLOLÍ

NÚM 07/17
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L´AJUNTAMENT
CELEBRAT EN DATA 22 DE NOVEMBRE DE 2017
A les 19:40 hores del dia 22 de novembre de 2017, es reuneixen al Saló de
Sessions de la Casa Consistorial de l’Ajuntament les persones següents:
Càrrec

Nom

Candidatura o partit

Alcalde
Regidor
Regidor
Regidora
Regidora
Regidor
Regidor

Joan Serra Muset
Quim Folqué Solé
Samuel Cervera Camps
Teresa Guixà Seuba
Carla Peña Pelegrí
Sergi Vila Martínez
F.
Xavier
Brugués
Brugués

PUC
PUC
PUC
PUC
PUC
PUC
CIU

Una vegada comprovat que hi ha el quòrum necessari, l’Alcalde obre la sessió
segons el següent
ORDRE DEL DIA

1.- Sorteig dels membres de la Mesa electoral
2.- Aprovació del compte general exercici 2016
3.- Aprovació del conveni marc de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i
els diferents ajuntaments pel DESENVOLUPAMENT DE LES DIVERSES
ACTUACIONS CONDUENTS AL DESENVOLUPAMENT DEL PARC RURAL DE
MONTSERRAT.
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PRIMER.- SORTEIG DELS MEMBRES DE LA MESA ELECTORAL
Complides totes les formalitats legals determinades, l’Ajuntament ha format les
meses electorals que s’indiquen, amb les persones que s’expressen i per als
càrrecs que es detallen.
SECCIÓ 001
MESA U
TITULARS:
President: MARIA DEL CARMEN DOMINGUEZ GOMEZ
1er. Vocal: MARIA MONTSERRT CAMPILLO COBOS
2on. Vocal: SILVIA ABIGAIL URGELES CASES
SUPLENTS:
De President: BERNAT BRUGUÉS SOLÉ
De President: SARA VILARRUBIAS DALMASES
De 1er.Vocal:EMMA SAIZ BRUGUÉS
De 1er Vocal: CRISTIAN CARLOS LÓPEZ PÉREZ
De 2on.Vocal: PILAR PAREJA LLORENS
De 2on.Vocal: PEDRO JOSE ALQUEZAR FABÓN

SEGON.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL EXERCICI 2016
PROPOSTA
Donada la necessitat de procedir a l’aprovació del Compte General d’aquest Ajuntament
corresponent a l’exercici de 2016.

Examinat el Compte General d’aquest Ajuntament corresponent a l’exercici de 2016,
juntament amb tots els seus antecedents i justificants.

Vist que en sessió celebrada per aquesta Comissió Especial de Comptes el passat 21 de
setembre de 2017, es va procedir, entre d’altres, per tres vots a favor i una abstenció, al
dictamen favorable del Compte General d’aquest Ajuntament corresponent a l’exercici de
2016 i que el tràmit d’informació pública es va substanciar mitjançant la publicació del
corresponent anunci al BOP de Barcelona, de 4 d’octubre de 2017 i que durant el termini
de quinze dies i vuit més no s’han rebut al·legacions.
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Vist allò disposat pels articles 116 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, RBRL i 208 i següents del
Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, aprovat per Reial Decret legislatiu
2/2004 de 5 de març.

Es proposa al Ple l’adopció del següent acord:

1. Aprovar el Compte General d’aquest Ajuntament corresponent a l’exercici de 2016,
juntament amb tots els seus antecedents i documentació que obren a l’expedient.

2. Enviar còpia de l’expedient a la Sindicatura de Comptes.

3. Habilitar a l’Alcalde per la realització de qualsevol gestió i signatura de qualsevol
document necessaris per al desplegament i execució d’aquest acord.

Es procedeix a la votació amb el següent resultat:
Vots a favor

Vots en contra

abstencions

Joan Serra Muset
Sergi Vila Martínez
Samuel Cervera Camps
Teresa Guixà Seuba
Carla Peña Pelegrí
Quim Folqué Solé
F. Xavier Brugués Brugués

TERCER.- APROVACIÓ DEL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA I ELS DIFERENTS AJUNTAMENTS PEL
DESENVOLUPAMENT DE LES DIVERSES ACTUACIONS CONDUENTS AL
DESENVOLUPAMENT DEL PARC RURAL DE MONTSERRAT.
PROPOSTA
Vista proposta de conveni marc de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i
els diferents ajuntaments pel DESENVOLUPAMENT DE LES DIVERSES
ACTUACIONS CONDUENTS AL DESENVOLUPAMENT DEL PARC RURAL DE
MONTSERRAT, que es transcriu a continuació
ENTITATS QUE INTERVENEN
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DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel Vicepresident primer i President delegat de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, Sr. Dionís Guiteras i Rubio, facultat d’acord amb la
Refosa núm. 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 (publicada al BOPB de 22 d’abril de
2016), assistit pel secretari delegat, Ferran Gonzalo Sánchez, en virtut de les facultats
conferides pel Decret de la Presidència de data 28 de juliol de 2016 (BOPB de 3.08.2016).
AJUNTAMENT DE COLLBATÓ, representat en aquest acte per l’Alcalde, Sr. Miquel SOLÀ i
NAVARRO, assistit per la secretària de l’Ajuntament, Sra. Pilar FERRER GARRIDO
AJUNTAMENT DE CASTELLOLÍ, representat en aquest acte per l’Alcalde, Sr. Joan SERRA i
MUSET, assistit per la secretària de l’Ajuntament, Sra. Roser GALLEGO MIÑARRO
AJUNTAMENT DEL BRUC, representat en aquest acte per l’Alcalde, Sr. Enric CANELA
VALLÈS, assistit per la secretària de l’Ajuntament, Sra. María Zoraida PALAO VALVERDE
AJUNTAMENT DE SANT SALVADOR DE GUARDIOLA, representat en aquest acte per
l’Alcalde, Sr. Albert MIRALDA i SELLARÈS, assistit per la secretària de l’Ajuntament, Sra.
Meritxell CARRASCO GARCIA
AJUNTAMENT DE MARGANELL, representat en aquest acte per l’Alcaldessa, Sra. Anna
GARCIA VENTURA, assistida per la secretària de l’Ajuntament, Sra. Roser GALLEGO
MIÑARRO
AJUNTAMENT DE MONISTROL DE MONTSERRAT, representat en aquest acte per l’Alcalde,
Sr. Joan MIGUEL RODRÍGUEZ, assistit per la secretària de l’Ajuntament, Sra. Belén ROCA
BACH
AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET, representat en aquest acte per l’Alcalde,
Sr. Joan TORRES PÉREZ, assistit pel secretari accidental de l’Ajuntament, Sr. Lluc
BASORA PASCUAL
AJUNTAMENT DE CASTELLBELL I EL VILAR, representat en aquest acte per l’Alcaldessa,
Sra. Montserrat BADIA i MORENO, assistida per la secretària de l’Ajuntament, Sra. Maria
UBACH FUENTES
AJUNTAMENT DE VACARISSES, representat en aquest acte per l’Alcalde, Sr. Antoni
MASANA i UBACH, assistit pel secretari de l’Ajuntament, Sr. Joan AMENGUAL i TOMÉ
AJUNTAMENT DE VILADECAVALLS, representat en aquest acte per l’Alcaldessa, Sra.
Francesca BERENGUER PRIEGO, assistida per la secretària de l’Ajuntament, Sra. Meritxell
VARGAS SARDÀ
AJUNTAMENT D’ULLASTRELL, representat en aquest acte per l’Alcalde, Sr. Joan BALLBÈ i
HERRERO, assistit pel secretari de l’Ajuntament, Sr. Ferran VILLASEÑOR ROMERO
AJUNTAMENT DE RELLINARS, representat en aquest acte per l’Alcaldessa, Sra. Marta
ROQUÉ AUBIA, assistida per la secretària-interventora de l’Ajuntament, Sra. Lídia
4

AJUNTAMENT
DE CASTELLOLÍ

AGUILAR FABREGAT
AJUNTAMENT D’ESPARREGUERA, representat en aquest acte per l’Alcalde, Sr. Eduard
RIVAS MATEO, assistit pel secretari de l’Ajuntament, Sr. Francesc FERNÁNDEZ FERRAN
AJUNTAMENT D’OLESA DE MONTSERRAT, representat en aquest acte per l’Alcaldessa, Sra.
Pilar PUIMEDON MONCLÚS, assistida per la secretària de l’Ajuntament, Sra. Mònica
CLARIANA NICOLAU
AJUNTAMENT D’ABRERA, representat en aquest acte per l’Alcalde, Sr. Jesús NAHARRO
RODRÍGUEZ, assistit pel secretari de l’Ajuntament, Sr. Òscar BUXERES SOLER
AJUNTAMENT D’HOSTALETS DE PIEROLA, representat en aquest acte per l’Alcalde, Sr.
Daniel VENDRELL DOMÍNGUEZ, assistit per la secretària-interventora de l’Ajuntament, Sra.
M. Alba ARRUFAT VILAGINÉS
AJUNTAMENT DE CASTELLGALÍ, representat en aquest acte per l’Alcalde, Sr. Cristòfol
GIMENO IGLESIAS, assistit pel secretari de l’Ajuntament, Sr. Joan Lluís OBIOLS i SUARI
MANIFESTEN
I.- Les institucions signants del present conveni marc comparteixen la voluntat de crear,
impulsar i desenvolupar el Parc Rural del Montserrat que, tenint com a eix estructurador
del territori l’activitat agrària (agrícola, ramadera i forestal), conflueixen en els objectius
de foment del creixement econòmic local, la creació d'ocupació, la gestió territorial
sostenible i el respecte pel medi natural i pel progrés social. En la consecució d'aquestes
finalitats reconeixen que tenen un paper cabdal pel futur Parc Rural la coordinació
d'actuacions locals i supralocals, i la col·laboració entre actors públics i privats.
Consideren que l’impuls, la consolidació, el desenvolupament i la gestió combinada
agrícola-silvícola-pastoral del territori dels municipis es presenta com una oportunitat per
dinamitzar l’economia local, promoure la gestió territorial sostenible, crear noves
empreses i generar ocupació i reduir el risc d'incendis, la pèrdua de biodiversitat i la
petjada ecològica,
II. Que l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona treballa en la
preservació dels valors naturals i culturals del territori, mitjançant la gestió activa, en
equilibri amb el desenvolupament socioeconòmic i l’ús social del territori en aliança amb el
món local i la resta d’agents públics i privats del territori.
Tanmateix l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona dóna suport als
ajuntaments, entre d’altres, a la preservació del patrimoni, la cartografia, la posada en
valor dels recursos naturals i dels espais agraris existents en el territori, en l’anàlisi i
disseny d’estratègies i sistemes per la prevenció d’incendis forestals i l’educació i promoció
ambiental.
III. Que la Gerència de Serveis d’Espais Naturals de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la
Diputació de Barcelona desenvolupa accions de suport i foment de l’activitat agrària amb
la participació i col·laboració en la presa de decisions de les administracions públiques amb
competències específiques en l’àmbit territorial.
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IV. Així, l’Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial de la Gerència de Serveis
d’Espais Naturals té com a missió la planificació d’accions per la preservació dels valors
naturals i paisatgístics del territori i per aconseguir uns sistemes ecològicament més
valuosos i estables reduint-ne la fragilitat davant de possibles pertorbacions.
V. Que l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la Gerència de
Serveis d’Espais Naturals, està desenvolupant en el territori dels Entorns de Montserrat el
projecte LIFE Montserrat que té per objecte la gestió pastoral integrada per preservar la
biodiversitat i prevenir els incendis forestals.
VI. Així, la Direcció Territorial Agrària de l’Oficina Tècnica d’Acció Territorial de la Gerència
de Serveis d’Espais Naturals té com a missió donar suport a iniciatives per a la
preservació, gestió i desenvolupament dels espais agraris.
VII. EL Parc Rural de Montserrat l’integren tots aquells municipis dels entorns de
Montserrat, marcats per tres grans components que el fan únic i característic: un paisatge
en mosaic agroforestal: el caire marcadament rural del paisatge i de bona part dels nuclis
urbans; i la presència constant de rerefons de Montserrat. Els municipis inclosos total o
parcialment dins d’aquest territori són: Collbató, Castellolí, El Bruc, Sant Salvador de
Guardiola, Marganell, Monistrol de Montserrat, Sant Vicenç de Castellet, Castellbell i el
Vilar, Vacarisses Viladecavalls, Ullastrell, Rellinars, Esparreguera, Olesa de Montserrat,
Abrera, els Hostalets de Pierola.
VIII.- L’any 2004 s’inicia el procés per a constituir el Parc Rural del Montserrat, que es
concreta l’any 2005 amb la formalització de la signatura d’un conveni de col·laboració
entre els Ajuntaments de Collbató, Esparraguera, El Bruc i Olesa de Montserrat, i que té
per finalitat la creació del Parc Rural del Montserrat. L’any 2006 s’hi adhereix també
l’Ajuntament d’Abrera, i el 2012 ho fa l’Ajuntament de Marganell. Els quatre Ajuntaments
impulsors del Parc Rural elaboren també una memòria de projecte per a la posada en valor
del sòl agrícola del Montserrat, En aquesta memòria es recollien les principals línies
d’actuació que podria tenir el futur Parc Rural del Montserrat: recuperació de terrenys
agrícoles, consolidació i augment de la població agrària, elaboració de productes de
qualitat, foment de l’agricultura ecològica, foment d’infraestructures de reg de suport al
cultiu de secà, venda de productes sota la marxa “Montserrat”, creació d’un banc de
terres, prevenció d’incendis forestals, millora i recuperació de l’espai fluvial, difusió del
patrimoni natural i cultural i impuls turístic.
IX.- L’any 2006 els Ajuntaments signen la “Carta per a la preservació, la millora, el
desenvolupament i la gestió del Parc Rural del Montserrat, segons la qual acorden
constituir el Consell Promotor del Parc Rural del Montserrat, per tal d’impulsar la creació de
la figura de gestió; promoure l’adhesió a la Carta i la participació d’entitats públiques i
privades; promoure l’assoliment dels objectius establerts en la carta; cercar els mitjans
físics, humans i econòmics per a poder establir una seu del Consell Promotor del Parc
Rural del Montserrat i assumir i desenvolupar aquelles mesures que es considerin
prioritàries; i promoure i donar a conèixer el Parc Rural del Montserrat.
X.- L’any 2016 els Ajuntaments de Collbató, Olesa de Montserrat, el Bruc, Esparraguera,
Vacarisses, Abrera, Sant Salvador de Guardiola, Castellolí, i Marganell signen el manifest
per l’impuls del Parc Rural del Montserrat, on es comprometen a adherir-se a la Carta del
Parc Rural, a participar en el Consell Promotor i a demanar a la Diputació de Barcelona,
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com a òrgan supramunicipal de suport al món local, a participar activament en el projecte.
XI.- El 28 de juny de 2017, els municipis impulsors del Parc Rural del Montserrat,
sol·liciten formalment el suport de la Diputació de Barcelona per a la creació i impuls del
Parc Rural del Montserrat.
XII.-Els objectius principals i beneficis que obtindran les institucions signants del present
conveni, que es desenvoluparan en els pactes, són entre d’altres:
-

Impulsar la formalització del Parc Rural del Montserrat.

-

Treballar conjuntament en la recerca de suport econòmic i cofinançament, d’una
manera especial participant en convocatòries d'ajuts europeus, dels fons estructurals,
programes comunitaris i d'altres que siguin susceptibles d'acollir les accions que a
partir del PGD es concretin periòdicament en el Pla d’Actuacions del Parc Rural del
Montserrat.

-

Donar assessorament tècnic des de la Diputació de Barcelona.

-

Propiciar la transmissió de la informació i metodologia de treball de les actuacions del
Parc Rural del Montserrat en els diferents sectors implicats així com a la ciutadania en
general.

XIII.- Del treball conjunt entre les institucions signants, en sorgiran diferents beneficis i
sinergies que es faran palesos en els següents aspectes:
La Diputació de Barcelona es beneficiarà en:
-

Impulsar una política rural mitjançant la consolidació d’un territori rural a partir de la
preservació, gestió i desenvolupament de l’activitat agrícola, ramadera i forestal com a
eix vertebrador, i des d’una perspectiva holística que contribueixi al desenvolupament
socioeconòmic, la conservació de la biodiversitat, la valorització dels recursos turístics i
culturals així com l’ús social del territori.

- Donar recolzament a la iniciativa dels municipis per a la implementació del Parc Rural
del Montserrat mitjançant l’assessorament i el suport tècnic en la redacció del Pla de
Gestió i Desenvolupament, en la redacció dels Plans d’Actuació i en la gestió del Parc
Rural del Montserrat, així com participant en la divulgació de les bones pràctiques
agràries i, en general, les de tipus rural que se’n derivin.
Els Ajuntaments es beneficiaran en:
-

Disposar de la formulació de l’instrument jurídic per gestionar el futur Parc Rural
del Montserrat.
Disposar d’un Pla de Gestió i Desenvolupament del Parc Rural del Montserrat,
voluntat ja manifestada en la Carta del Parc Rural del Montserrat de l’any 2006.
Aquest document establirà l’objectiu general, les línies estratègiques, els objectius
específics i les mesures a desenvolupar per a poder assolir els objectius que
s’estableixin per al Parc Rural del Montserrat.
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-

-

Disposar del suport necessari per a la redacció i execució dels Plans d’Actuació, a
partir de convenis específics que es podran desplegar a partir d’aquest conveni
marc.
Disposar del suport i recolzament de la Diputació de Barcelona per a la creació,
impuls i consolidació del projecte del Parc Rural del Montserrat.

XIV- La minuta de conveni ha estat aprovada per acord de la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona, de data....
XV- La minuta de conveni ha estat aprovada per .........(òrgans competents ajuntaments)
Per tot això, les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte,
formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents
PACTES
Primer.- Objecte del Conveni Marc de Col·laboració
-

El present Conveni Marc de Col·laboració té per objecte establir les bases i les eines
de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i els ajuntaments, per a la redacció
i aprovació del Pla de Gestió i Desenvolupament del Parc Rural del Montserrat i els
posteriors Plans d’Actuació, així com per poder establir els convenis específics que
permetin portar a terme estudis complementaris per a la seva respectiva redacció i
posterior aprovació. Tanmateix, s’establiran els mecanismes de suport i
col·laboració tècnica que permetin desenvolupar les actuacions previstes en el Pla
d’actuacions. És també objecte d’aquest conveni la formulació de l’instrument
jurídic per a la creació de l’ens gestor del futur “Parc Rural del Montserrat”.

Els objectius principals del present conveni, són entre d’altres:
-

-

Impulsar la creació i consolidació del projecte del “Parc Rural del Montserrat”,
formular l’instrument jurídic per gestionar el futur “Parc Rural de Montserrat” i
redactar el seu Pla de Gestió i Desenvolupament.
Treballar conjuntament en la recerca de suport econòmic i cofinançament, d’una
manera especial participant en convocatòries d'ajuts europeus, dels fons
estructurals, programes comunitaris i d'altres que siguin susceptibles d'acollir les
accions que a partir del PGD es concretin periòdicament en el Pla d’Actuacions del
Parc Rural del Montserrat.

-

Donar assessorament tècnic des de la Diputació de Barcelona per a la
implementació, la gestió i el desenvolupament de les accions acordades en els
successius Plans d’Actuació que concreten les línies estratègiques i els objectius
definits en el Pla de Gestió i Desenvolupament del Parc Rural del Montserrat.

-

Propiciar la transmissió de la informació i metodologia de treball de les actuacions
del Parc Rural del Montserrat en els diferents sectors implicats així com a la
ciutadania en general.

Segon.- Compromisos de les parts
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Les parts signants es comprometen a constituir una Comissió de Coordinació i Seguiment
per acordar els encàrrecs específics , i d’acord amb el pacte quart d’aquest Conveni Marc, i
a concretar els diferents convenis específics a dur a terme.

Tercer.- Convenis específics
Qualsevol necessitat de finançament conjunt que pogués sorgir serà, en el seu cas,
objecte d’acord i formalització en un nou conveni específic. Aquests convenis específics es
podran fer amb altres entitats vinculades al Parc Rural del Montserrat, previ coneixement
de la Comissió de Coordinació i Seguiment
Els convenis específics es presentaran dins de l’any en el qual es faci la despesa
pressupostària corresponent i especificaran un Pla de Treball amb el calendari i
metodologia a utilitzar, els recursos i costos de les diferents actuacions, i la forma de
presentar els resultats i la seva divulgació.
Els convenis específics tindran les dotacions d’infraestructura i econòmiques que es
considerin adients per tal que s’executin, sempre en funció de la disponibilitat dels
recursos econòmics i de personal.
Quart.- Comissió de Coordinació i Seguiment
Per tal de concretar, i desenvolupar els compromisos de les parts, es constitueix una
comissió de coordinació i seguiment integrada pels Alcaldes/alcaldesses de cada institució
signant del present conveni marc, o persona en qui delegui.
La comissió es reunirà, com a mínim, un cop a l’any. S’aixecarà acta dels acords presos
per majoria simple.
La Comissió té les següents funcions:
- Dirigir i impulsar el Conveni.
- Representar institucionalment les entitats participants.
- Garantir el desenvolupament dels convenis específics integrants del present Conveni
Marc.
-Acordar els encàrrecs específics
-Concretar els diferents convenis específics
Cinquè.- Vigència del conveni
Aquest conveni entrarà en vigor des del dia de la seva signatura, i per un termini de
quatre anys.
Sense perjudici d’aquest termini de vigència inicial, les parts podran acordar la seva
pròrroga, fins a quatre anys com a màxim.
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L’acord de pròrroga es formalitzarà per escrit mitjançant la corresponent addenda al
present conveni marc

Sisè.- Modificacions i adhesions
Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans competents de
les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a annex del conveni, formant part integrant
del mateix.
Igualment i d’acord amb la seva vocació supramunicipal, aquest conveni està obert a la
participació d’altres Administracions, organismes i entitats, diferents a les parts signants, els
quals es podran adherir al seu contingut mitjançant la signatura d’addendes corresponents, a
proposta de la comissió de coordinació i seguiment.

Setè – Incompliment
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la
seva resolució.
La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la
part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant
l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible de
recurs contenciós administratiu.
Vuitè – Causes d’extinció del conveni
El present conveni es pot extingir per les causes següents:
-

Per
Per
Per
Per

la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència.
resolució, d’acord amb el pacte anterior.
avinença de les parts signatàries.
les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius.

Nové. – Naturalesa jurídica del conveni
El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de
conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per
les previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, i per la resta de la normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte de
conveni
Desè.- Jurisdicció competent
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’orde
jurisdiccional contenciós administratiu.
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Per tot l’exposat es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar el Conveni marc de col·laboració entre la Diputació de Barcelona
i els diferents ajuntaments pel DESENVOLUPAMENT DE LES DIVERSES
ACTUACIONS CONDUENTS AL DESENVOLUPAMENT DEL PARC RURAL DE
MONTSERRAT.
Segon.- Facultar a l’alcalde per la signatura de qualsevol document necessari per
dur a terme aquest acord.
Tercer.- Comunicar aquest acord a la Diputació de Barcelona
Es procedeix a la votació amb el següent resultat:
Vots a favor

Vots en contra

abstencions

Joan Serra Muset
Sergi Vila Martínez
Samuel Cervera Camps
Teresa Guixà Seuba
Carla Peña Pelegrí
Quim Folqué Solé
F. Xavier Brugués Brugués

I no havent-hi altres assumptes que tractar, el Sr. Alcalde - President aixeca la
sessió essent les vint hores i quinze minuts del dia de la data. En dono fe. La
Secretària.
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