
CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE  
BARCELONA, ELS AJUNTAMENTS D’ARENYS DE MUNT, DOSRIU S, 
FOGARS DE LA SELVA, LLINARS DEL VALLÈS, SANT CEBRIÀ  DE 
VALLALTA, SANT CELONI, SANT ISCLE DE VALLALTA, TORD ERA, 
VALLGORGUINA I VILALBA SASSERRA I L’ASSOCIACIÓ DE 
PROPIETARIS “MONTNEGRE CORREDOR” PER A L’EXECUCIÓ D ’UN 
PLA MARC DE RESTAURACIÓ I MILLORA FORESTAL  
 
Barcelona, 
 

ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
 
D’una banda l’Il·lustríssim Sr. Josep Mayoral i Antigas, President delegat de l’Àrea 
d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, en nom i representació d’aquesta 
entitat, i degudament assistit del Secretari de la Corporació. 
 
D’altra banda l'Il·lm. Sr. Andreu Major i Roca, Alcalde d’Arenys de Munt, en nom i 
representació d’aquesta entitat. 
 
D’altra banda l'Il·lm. Sr. Josep Jo i Munné, Alcalde de l’Ajuntament de Dosrius, en nom 
i representació d’aquesta entitat. 
 
D’altra banda l'Il·lm. Sr. Josep Vilà i Camps, Alcalde de l’Ajuntament de Fogars de la 
Selva, en nom i representació d’aquesta entitat. 
 
D’altra banda l'Il·lm. Sr. Martí Pujol i Casals, Alcalde de l’Ajuntament de Llinars del 
Vallès, en nom i representació d’aquesta entitat. 
 
D’altra banda l'Il·lm. Sr. Jaume Borrell i Puigvert, Alcalde de l’Ajuntament de Sant 
Cebrià de Vallalta, en nom i representació d’aquesta entitat. 
 
D’altra banda l'Il·lm. Sr. Joan Castaño i Augé, Alcalde de l’Ajuntament de Sant Celoni, 
en nom i representació d’aquesta entitat. 
 
D’altra banda l'Il·lm. Sr. Eduard Turon i Mainat, Alcalde de l’Ajuntament de Sant Iscle 
de Vallalta, en nom i representació d’aquesta entitat. 
 
D’altra banda l'Il·lm. Sr. Joan Carles García i Cañizares, Alcalde de l’Ajuntament de 
Tordera, en nom i representació d’aquesta entitat. 
 
D’altra banda l'Il·lm. Sr. José Antonio Sánchez Mena, Alcalde de l’Ajuntament de 
Vallgorguina, en nom i representació d’aquesta entitat. 
 
D’altra banda l’Il.lma.  Sra. M. Teresa Colomer i Jaurés , Alcaldessa de l’Ajuntament de 
Vilalba Sasserra, en nom i representació d’aquesta entitat. 
 
I d’altra banda el Sr. Xavier Alfaras i Panadera, President de l’Associació de Propietaris 
del Montnegre Corredor, en nom i representació d’aquesta entitat. 
 
 



Les parts es reconeixen mútuament la capacitat necessària per formalitzar el present 
Conveni de col·laboració.  
 

MANIFESTEN 
 
I.- Que el bosc, malgrat constituir un dels atractius principals pel desenvolupament de 
determinades activitats econòmiques en expansió, com el turisme interior; genera 
actualment unes rendes insuficients per a la seva bona gestió. Situació que s'agreuja per 
la petita dimensió de moltes propietats i pels límits que avui té la gestió individual de 
les finques forestals. 
 
II.-  Que la producció individual (finca per finca), sovint mancada de visió territorial, no 
ha pogut evitar que molts terrenys forestals, tan cremats com no cremats, estiguin 
mancats d'algun projecte social i econòmic amb cert futur, que comprometi i motivi als 
propietaris i als municipis i que garanteixi: un menor risc d'incendis, una bona qualitat 
ambiental i una millora de les rendes. 
 
III.- Que establir i gestionar un projecte d'aquestes característiques té més possibilitats 
de reeixir, en les actuals circumstàncies econòmiques i socials, si s'estableix una 
col·laboració lleial entre institucions públiques i institucions privades que agrupen  
finques forestals de propietat particular. 
 
 
IV.- L'Associació de propietaris forestals Montnegre Corredor, els Ajuntaments 
esmentats anteriorment i la Diputació de Barcelona han redactat i aprovat un Pla Marc 
de Restauració i Millora Forestal, en el marc d’un conveni signat durant l’any 2005.  
 
V.-  El Pla Marc es el document tècnic que defineix: 
 
• Les diferents unitats d’actuació en que es divideix la superfície forestal 
• Els objectius de cada una d’aquestes unitats 
• Els mètodes que han de seguir-se per aconseguir-se aquests objectius a cada unitat 
• Els treballs complementaris per valoritzar els diferents usos forestals de cada unitat 

d’actuació. 
 
VI.- Els Ajuntaments d’Arenys de Munt, Dosrius, Fogars de la Selva, Llinars del 
Vallès, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Celoni, Sant Iscle de Vallalta, Tordera, 
Vallgorguina i Vilalba Sasserra, en virtut de les competències que estableix el Decret 
Legislatiu 2/2003 el qual aprova el text refós de la Llei municipal i de Règim Local de 
Catalunya en els articles: 66.3 d; 66.3 f; 66.3 n; 66.3 l; i 66.3 c, no poden ser aliés a la 
situació de la superfície forestal del seus termes municipals, i tenen el propòsit de donar 
suport a les iniciatives de l'Associació de propietaris forestals Montnegre Corredor 
d’acord amb les seves possibilitats tècniques i econòmiques.   
 
VII.- La Diputació de Barcelona, col·labora amb aquests ajuntaments en la prevenció 
dels incendis forestals a traves de diferents instruments de planificació i suport 
econòmic, entre els que es troba la millora de la gestió dels boscos, una de les eines més 
eficaces per la prevenció.  
 
 
Per tot això, les parts  
 



 

 

ACORDEN 
 
Primer.-  Objectiu 
 
L’objecte del present Conveni es establir els mecanismes i instruments de col·laboració 
entre la Diputació de Barcelona, els Ajuntaments d’Arenys de Munt, Dosrius, Fogars de 
la Selva, Llinars del Vallès, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Celoni, Sant Iscle de Vallalta, 
Tordera, Vallgorguina i Vilalba Sasserra i l’Associació de Propietaris Forestals 
Montnegre Corredor, per tal que aquesta, amb l'ajuda de les institucions esmentades, 
pugui desenvolupar el Pla Marc de Restauració i Millora Forestal (a partir d’ara Pla 
Marc) aprovat per tots els signants del present conveni l’any 2005, en l’àmbit que marca 
l’esmentat Pla Marc 
 
Aquest Pla Marc s'adjunta al present Conveni i forma part integrant del mateix.  
 
Segon.- Gestió del Pla Marc 
 
El Pla Marc es gestionarà a traves de “Programes anuals d’execució del Pla Marc” (a 
partir d’ara Programa anual), que es redactaran i aprovaran d’acord amb el que estableix 
l’article quart del present Conveni 
 
El Programa anual estarà integrat per un “Pla de treballs de preparació i millora” i un 
“Pla de vendes”. 
 
El Pla de treballs de preparació i millora es el que recull les accions dissenyades per 
preparar el bosc per els aprofitaments futurs (preparació); i les  dissenyades per el 
desenvolupament d’infrastructures i   la consolidació de la vegetació en superfícies 
sense objectiu prioritari d’aprofitaments de llenyes i fustes (millora). 
 
El Pla de vendes es el que determina les superfície i quantitats que han d’aprofitar-se. 
 
La redacció del Programes anuals correspon a  la Comissió de treball que es defineix a 
l’article tres del present Conveni. La gestió dels Programes anuals correspon a 
l’Associació de Propietaris forestals Montnegre Corredor, amb el suport tècnic de la 
Comissió de Treball i el suport econòmic i tècnic de les institucions signants del present 
Conveni 
 
L’Associació d’acord amb el que estableix l’article sisè executarà els treballs previstos 
en el Programa anual prèvia signatura d’un contracta privat amb cada un dels seus 
associats inclosos en l’esmentat Programa. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tercer.- Comissió de treball 

El present conveni crea una Comissió de Treball (a partit d’ara Comissió) formada per: 
El President/a de l’Associació, que presidirà la Comissió; un membre de l’Associació en 
representació de cada municipi inclòs a l’àmbit del Pla Marc; un representant dels  
Ajuntaments; un tècnic de la Diputació de Barcelona i el tècnic forestal de l’Associació.  

Les funcions de la Comissió seran: 

 
• Redactar el Programa anual 
• Assessorar a l’Associació en l’execució del Programa anual 
• Resoldre els problemes de coordinació que puguin sorgir mentre duri aquest 

Conveni 
• Preparar i proposar modificacions del Pla Marc 
• Redactar un nou Pla Marc al finalitzar la vigència de l’actual 

Quart.- Aprovació dels programes anuals 
 
Per esdevenir operatius el Programes anuals, redactats per la Comissió de Treball, 
hauran de ser aprovats pels òrgans de govern de les entitats signants del present 
Conveni. 
 
Cinquè.- Finançament dels Programes anuals 
 
El “Pla de treballs de preparació i millora” es finançarà amb les aportacions 
econòmiques que realitzin les administracions públiques signants del conveni, en la 
forma i quanties que especifiquin els Programes anuals, sense perjudici dels ajuts 
d’altres entitats, públiques o privades.  
 
El “Pla de vendes” no te altres despeses que les de gestió tècnica i comercial, que 
inicialment seran finançades per les administracions públiques signants del conveni, en 
la forma i quanties que especifiquin els Programes anuals, sense perjudici dels ajuts 
d’altres entitats, públiques o privades; però que a mig termini hauran de finançar-se amb 
els percentatges de gestió, en favor de l’Associació, que es dedueixin de la venda dels 
aprofitaments forestals fixats en l’esmentat Pla de Vendes.  
 
Sisè.- Compromisos específics de l’Associació 
 
L’Associació es compromet a:  
 
• Planificar i gestionar el Programa Anual en la forma especificada en el present 

Conveni. 
 
• Signar amb cada un dels seus associats, als que realitzarà treballs derivats del 

Programa Anual, un contracte privat amb les característiques i contingut iguals al 
que s’adjunta al present Conveni. 

 
• Disposar d’un enginyer de forests o un enginyer tècnic forestal per treballar en el 

planejament i gestió dels Programes Anuals 
 
 



Setè.- Compromisos dels Ajuntaments 
 
Els Ajuntaments signants del present conveni, en la mesura de les seves possibilitats, es 
comprometen a: 
 
• Proporcionar a l’Associació unes instal·lacions adequades per allotjar el seu servei 

tècnic 
 
• Donar suport administratiu a l’Associació 
 
• Facilitar a l’Associació tota la informació sobre els seus Plans Municipals de 

Prevenció d’Incendis Forestals 
 
• Agilitzar i simplificar tots els tràmits de competència municipal per l’execució dels 

treballs inclosos en els Programes Anuals 
 
Vuitè.- Compromisos de la Diputació de Barcelona 
 
La Diputació de Barcelona, en la mesura de les seves possibilitats tècniques i 
econòmiques, es compromet a: 
 
• Donar suport econòmic a l’execució dels Programes Anuals 
 
• Donar suport a l’Associació per a poder disposar d’un tècnic forestal qualificat a 

traves del seu propi personal o a traves d’ajut econòmic específic. 
 
• Recolzar a l’Associació davant d’altres administracions i institucions per facilitar 

l’execució del Programa Anual 
 
• Assessorar i donar informació actualitzada sobre el sector forestal, per facilitar tot 

tipus de contractació i venda, i donar suport a les organitzacions per la venda dels 
aprofitaments forestals en els que participi l’Associació. 

Novè.- Durada del Conveni 
 
La durada del present Conveni s’estableix en vint i cinc anys  
 
Desè.- Elevació del document a escriptura pública 
 
Les parts acorden elevar el present document a escriptura pública.  
 
 
Onzè.- Normativa aplicable i Tribunals competents 
 
Les parts acorden sotmetre les eventuals divergències que poguessin plantejar-se en 
ordre a l’incompliment del present conveni a la Jurisdicció contencios-administrativa. 
 
 
I en prova de conformitat, totes les parts signen per duplicat i a un sol efecte el present 
Conveni, a la ciutat i data esmentades. 
 
 



CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARC ELONA, 
ELS AJUNTAMENTS D’ARENYS DE MUNT, DOSRIUS, FOGARS DE LA 
SELVA, LLINARS DEL VALLÈS, SANT CEBRIÀ DE VALLALTA,  SANT 
CELONI, SANT ISCLE DE VALLALTA, TORDERA, VALLGORGUI NA I 
VILALBA SASSERRA I L’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS “MON TNEGRE 
CORREDOR” PER A L’EXECUCIÓ D’UN PROJECTE DE GESTIÓ I 
MILLORA DE LES FINQUES FORESTALS DEL MONTNEGRE I DE L 
CORREDOR 
 
El President delegat de l’Àrea   La Secretària Delegada 
D’Espais Naturals 
 
 
Josep Mayoral i Antigas    Núria Marcet i Palau 
 
L’Alcalde d’Arenys de Munt    L’Alcalde de Dosrius 
       
 
Andreu Majó i Roca     Josep Jo i Munné 
 
L’Alcalde de Fogars de    L’Alcalde de Llinars del 
La Selva      Vallès 
 
 
Josep Vilà i Camps     Martí Pujol i Casals 
 
L’Alcalde de Sant Cebrià    L’Alcalde de Sant Celoni 
De Vallalta     
 
 
Jaume Borrell i Puivert    Joan Castaño i Augé 
 
L’Alcalde de Sant Iscle de     l’Alcalde de Tordera  
Vallalta    
 
 
Eduard Turon i Mainat    Joan Carles Garcia i Cañizares 
     
L’Alcalde de Vallgorguina    L’Alcaldessa de Vilalba Sasserra 
 
 
Jose Antonio Sánchez Mena    M. Teresa Colomer i Jaurés 
 
El Pressident de l’Associació 
De propietaris forestals del 
Montnegre Corredor 
 
 
Xavier Alfaras i Panadera    
 
 
 


