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ANNEX 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ 

A Barcelona, el 16 de mar9 de 2009 

REUNITS 

D'una part, I'Excm. Sr. Jordi Hereu i Boher, President del Consorci del Parc de 
ColIserola i President de la Mancomunitat de Municipis de I'Área Metropolitana de 
Barcelona. 

D'una altra part, I'Excm. Sr. Antoni P. Fogué Moya, Vicepresident del Consorci del 
Parc de ColIserola i President de la Diputació de Barcelona. 

I d'una altra part, I'Honorable Sr. Francesc Baltasar i Albesa, Conseller de Medi 
Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 

Es reconeixen mútuament la respectiva qualitat en la que actuen, així com la deguda 
capacitat per pactar i obligar-se, i 

MANIFESTEN 

1. Que la Diputació de Barcelona i la Mancomunitat de Municipis de I'Área 
Metropolitana de Barcelona, com a successors de la tasca realitzada per I'extinta 
Corporació Metropolitana de Barcelona, han impulsat decididament la protecció de 
ColIserola com a administracions locals, amb I'escaient implicació económica, la 
inversió personal i material que aixó ha comportat vers la conservació de la qualitat 
natural de I'espai , comptant amb la col ·laboració deis municipis consorciats. 

11 . Que actualment el Consorci del Parc de ColIserola , entitat impulsada per la 
Diputació de Barcelona i la Mancomunitat de Municipis de I'Área Metropolitana de 
Barcelona, exerceix la gestió de I'espai d'interes natural "Serra de ColIserola" i de 
I'ambit de protecció definit al Pla Especial d'Ordenació i de Protecció del Medi Natural 
del Parc de ColIserola, de conformitat amb alió que s'estableix a I'article 4 deis 
Estatuts de I'entitat. 

111. Que com a conseqüencia de I'anterior i com a culminació del procés de millora de 
la protecció de la Serra, des de la Generalitat de Catalunya, el Consorci del Parc de 
ColIserola i des de I'administració local implicada s'ha vingut impulsant la conversió 
de I'espai d'interes natural conformat pel Parc de ColIserola, en un Parc Natural a 
I'empara del que preveu la Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals de 
Catalunya. 

IV. Que la Generalitat de Catalunya, mitjan9ant el Departament de Medi Ambient i 
Habitatge, exerceix les competencies sobre medi ambient i espais naturals; i més 
concretament en materia d'espais naturals, la competencia exclusiva que inclou, en 
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tot cas, la regulació i la declaració de les figures de protecció, delimitació, planificació 
i gestió d'espais naturals i d'habitats protegits situats a Catalunya. 

V. Que des de la Generalitat de Catalunya s'esta treballant per donar compliment a 
la Resolució 1347NI del Parlament de Catalunya de 24 d'abril de 2002, en que 
s'instava al Govern de la Generalitat a "fer un estudi que avalu'f estrategicament 
I'efecte sinergic deis diferents projectes que es volen portat a terme en I'espai natural 
del parc de ColIserola, i a pronunciar-se, d'acord amb el dit estudi sobre la possible 
revisió del Pla especial d'ordenació i protecció del medi natural de ColIserola per a 
augmentar-ne el grau de protecció actual." 

VI. Que arran d'aquesta Resolució, la Generalitat de Catalunya ha elaborat un estudi 
amb la finalitat d'augmentar els nivells actuals de protecció de la Serra, estudi en la 
redacció del qual hi ha col ' laborat de forma molt estreta el Consorci. Aquest estudi 
planteja, entre d'altres actuacions, I'ampliació de I'ambit de I'espai d'interes natural en 
aquest sector i la declaració de Parc Natural -segons el que determina la Llei 
12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals- de tot I'espai natural protegit. 

VII.Que el Departament de Medi Ambient i Habitatge i el Consorci del Parc de 
ColIserola tenen la voluntat d'impulsar les mesures necessaries per a millorar el grau 
de protecció de I'espai natural. 

VIII. Que per tot el que s'ha exposat, i com a finalització del proces endegat, 
I'administració de la Generalitat de Catalunya, mitjane;ant el Departament de Medi 
Ambient i Habitatge, vol integrar-se en el Consorci del Parc de ColIserola, per la qual 
cosa le$ parts subscriuen aquest conveni , en aplicació de les previsions de I'article 4 
deis estatuts de I'entitat, en el marc del que preveu I'article 103 de la Constitució, i 
d'acord amb alió establert als articles 4 i següents de laLlei 30/1992, de 26 de 
novembre, de reg im jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, i en especial I'article 6, sobre consorcis interadministratius. 

Per tot el que s'ha exposat, acorden d'adoptar i subscriure el present Conveni de 
col'laboració que es regira per les següents 

CLAuSULES 

Primera. Objecte 

És objecte d'aquest conveni establir els termes en que es produira , mitjane;ant el 
corresponent acord del Govern, la incorporació de la Generalitat de Catalunya al 
Consorci del Parc de ColIserola per al refore; de la gestió del futur Parc Natural de 
ColIserola , que es troba en procés de declaració . 

.. Segona. Efectes de la integració 
I I La integració de la Generalitat al Consorci del Parc de ColIserola implicara I'escaient 
j modificació deis Estatuts de I'ens, pel que fa a la composició deis órgans de govern i 
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administració del nou consorci. La modificació deis Estatuts ha de tractar els temes 
següents: 

a) Denominació del Consorci, que passara a denominar-se "Consorci del Parc 
Natural de ColIserola". Aquest canvi de denominació es realitzara un cop s'hagi 
realitzat la declaració de parc natural. 

b) La composició deis órgans de govern i administració: la Generalitat de Catalunya 
- a través del Departament de Medi Ambient i Habitatge -, la Diputació i la 
Mancomunitat de Municipis hi tindran el mateix nombre de representants. 

c) Régim jurídic aplicable, atesa la condició de la Generalitat de Catalunya com 
administració sotmesa a un régim propi diferent del régim local. 

d) Competéncies de gestió de la Generalitat que podran ser incorporades com a 
funcions própies del Consorci. 

e) Régim del personal adscrit al Consorci resultant, que respectara els drets deis 
actuals empleats públics del Consorci del Parc de ColIserola. 

f) Régim deis béns materials que puguin aportar-se o adscriure's al Consorci. 
g) Contribució de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i la 

Mancomunitat de Municipis de I'Área Metropolitana de Barcelona al financ;:ament 
del pressupost del Consorci. 

Tercera. Aportacions económiques 

La Generalitat de Catalunya a través del Departament de Medi Ambient i Habitatge té 
previst en el seu pressupost corresponent a I'exercici 2009 una aportació per import 
e 717.960 €, quantitat que es fara efectiva a favor del Consorci del Parc de 
ollserola a partir de la incorporació de la Generalitat de Catalunya com a membre 

del Consorci. 

Aquesta quantitat s'abonara al Consorci de forma íntegra en el moment de 
I'aprovació de I'acord de Govern d'integració de la Generalitat de Catalunya al 
Consorci. El Departament de Medi Ambient i Habitatge es compromet a elevar al 
Govern I'acord d'integració dins I'exercici del 2009. 

Per a les següents anualitats, la Generalitat de Catalunya es compromet a preveure 
en els seus pressupostos les quantitats necessaries per atendre les obligacions 
económiques que s'estableixin en l'Acord del Govern que autoritzi la integració en el 
Consorci. 

El Departament de Medi Ambient i Habitatge proposara al Govern que el termini i les 
condicions de I'equiparació de les aportacions de la Generalitat de Catalunya en 
relació a les dues entitats fundadores siguin determinades pel mateix Acord del 
Govern. 
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Quarta. Tramitaeió de la deelaraeió eom a Pare Natural 

La Generalitat de Catalunya es compromet a realitzar els tramits pertinents per a la 
declaració de la Serra de ColIserola com a Parc Natural, mitjanyant Decret, conforme 
el procediment derivat de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals. 

Els objectius basics del Parc Natural de ColIserola són: 

a) La protecció, conservació i millora de Ilur patrimoni natural i deis valors geológics, 
biológics, ecológics, paisatgístics, etnológics i culturals inclosos en el seu ambit, en 
tant que reserva ambiental estratégica al si de I'area metropolitana de Barcelona. 
b) L'establiment d'un régim de gestió activa i directa adreyada a mantenir la viabilitat 
ecológica a lIarg termini deis ecosistemes naturals i deis artificials, així com de les 
espécies associades a aquests que existeixen al Parco 
c) Implantar una regulació i delimitació deis usos i activitats de caracter educatiu, 
científic, forestal, de gestió de fauna, agrícola, recreatiu, turístic i urbanístic de I'espai 
natural, per tal d'integrar i fer compatibles aquestes activitats amb les finalitats de 
conservació i de protecció del patrimoni natural i de la biodiversitat del Parco 
d) Implantar un régim al Parc que promogui la superació de I'a'lllament de la Serra de 
ColIserola, que eviti la fragmentació i urbanització deis espais agroforestals que hi 
conté, que aporti serveis i béns ambientals al conjunt de la ciutadania, ¡que incorpori 
solucions als problemes i necessitats metropolitanes sense sacrificar-ne la qualitat 
ambiental del seu ambit, procurant en qualsevol cas per la integritat de I'espai i el 
compliment deis presents objectius. 

Cinquena. Comissió de seguiment 

Les parts signataries d'aquest conveni constituiran una comissió paritaria de 
seguiment formada per les dues administracions fundadores del Consorci del Parc de 
Collserola i el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya, per a gestionar: 

• Les negociacions derivades del procés d'integració de la Generalitat al Consorci. 
• La preparació de la modificació estatutaria escaient. 

¡(J / Sisena. Doeumentaeió fY¡ l' Tant · Ia Generalitat de Catalunya com el Consorci del Parc de ColIserola es 

. 
! comprometen a actuar conforme els principis de la bona fe i eficacia i a facilitar tota la 
/ documentació i informació que sigui necessaria per tal d'assolir els objectius del 

É present conveni. 

J 
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Setena. Modificació deis Estatuts 

En el termini maxim de sis mesos, comptats a partir de I'aprovació i signatura del 
present conveni, de conformitat amb el que s'estableix en I'article 10 a) deis vigents 
Estatuts, se sotmetra a l'Assemblea General del Consorci del Parc de ColIserola, una 
pro posta de modificació deis Estatuts que integri, com a mínim, els aspectes 
relacionats a la clausula segona d'aquest document, quedant condicionada la 
incorporació de la Generalitat de Catalunya a I'acord de Govern que així ho determini 
i, com a membre de pie dret, a I'entrada en vigor de la modificació deis Estatuts 
reguladors del Consorci, els quals hauran de ser aprovats per tots els ens 
consorciats. 

I per a que consti i en prova de conformitat les parts signen aquest document, per 
quadruplicat exemplar, a un sol efecte, en el lIoc i la data esmentats a 
l'encap9alament. 

EL CONSELLE DE MEDI 
AMBIENT I HABI ATGE 

Hble. Sr. 
Albesa 

sar i 
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EL PRESIDENT DEL CONSORCI DEL 
PARC DE COLLSEROLA I PRESIDENT 
DE LA MANCOMUNITAT DE 
MUNICIPIS DE · L'AREA 
METROPOLITANA DE BARCELONA 

Dava¿ meu, EISj' i 

I , 
Sr. ' b ia au i Avila 

EL/ VICEPRESIDENT DEL CONSORCI 
D~L PARC DE COLLSEROLA I 
P~ESIDENT DE LA DIPUTACIÓ DE 
Bf\R 


