l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix, la
Rural de Collserola, la propietat de Can Ferrer, Can Cussó i el Bosc Gran de Can Majó, i la
Fundació Privada Bernat, per a la implementació del projecte forestal de mitigació i adaptació al
canvi climàtic (PROMACC) de la serra de Collserola.
La competència per a l’adopció d’aquest acord correspon al Ple municipal en tant la durada del
mateix és superior a quatre anys, d’acord amb el que disposa l’article 174 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals (LHL).
No obstant, en tant les actuacions a Can Montmany han d’estar executades abans de l’inici de
l’època de risc d’incendi que comença el 15 de març d’enguany, i que durant el període de
nidificació d’aus comprès de l’1 de març al 15 de juny, resta prohibit realitzar treballs que
generin soroll en l’àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola, fou necessari aprovar i
signar amb caràcter d’urgència l’acord marc de col·laboració, en tant els treballs forestals han
d’haver finalitzat abans del proper 1 de març de 2022, pel qual la minuta de l’acord marc
s’aprovà mitjançant el decret d’Alcaldia de referència atesa la urgència exposada, i que
literalment diu:
“DECRET D’ALCALDIA
Aprovació de l’Acord Marc de col·laboració entre el Centre de la Propietat Forestal, el Consorci del
Parc de la Serra de Collserola, la Federació Catalana d’Associacions de Propietaris Forestals
BOSCAT, FOREST4, l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, l’Ajuntament de Sant Cugat del
Vallès, l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix, la Rural de Collserola, la propietat de Can
Ferrer, Can Cussó i el Bosc Gran de Can Majó, i la Fundació Privada Bernat, per a la implementació
del Projecte forestal de mitigació i adaptació al canvi climàtic (PROMACC) de la serra de
Collserola.
L’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL), així com
l’article 66 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya (TRLMC), ambdós en el seu apartat primer, estableixen que el municipi, per a
la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves competències, pot promoure activitats i prestar
serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal. Així mateix,
els articles 25.2.f) de la LRBRL i 66.3.c) del TRLMC, atribueixen al municipi competències en matèria de
protecció del medi, prevenció i extinció d’incendis.
El present acord no comporta cap despesa econòmica directa per l’Ajuntament.
En data 25/01/2022, l’enginyer tècnic forestal adscrit al Servei de Sostenibilitat i Medi Ambient, emet
informe favorable pel qual proposa l’aprovació i signatura urgent de l’Acord marc de col·laboració entre el
Centre de la Propietat Forestal, el Consorci del Parc de la Serra de Collserola, la Federació Catalana
d’Associacions de Propietaris Forestals BOSCAT, FOREST4, l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat,
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix, la Rural de
Collserola, la propietat de Can Ferrer, Can Cussó i el Bosc Gran de can Majó, i la Fundació Privada
Bernat, per a la implementació del projecte forestal de mitigació i adaptació al canvi climàtic (PROMACC)
de la serra de Collserola, (en endavant Acord marc). Així mateix s’informa que tenint en compte que les
actuacions a Can Montmany han d’estar executades abans de l’inici de l’època de risc d’incendi que
comença el 15 de març, i que el període de nidificació d’aus comprès entre l’1 de març al 15 de juny resta
prohibit realitzat treballs que generin soroll en l’àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola, és
necessari aprovar i signar amb caràcter d’urgència l’acord de col·laboració, de manera que els treballs
forestals finalitzin abans del proper 1 de març.
En data 07/02/2022, els serveis tècnics i jurídics del Servei de Sostenibilitat i Medi Ambient han emès la
preceptiva memòria justificativa, on s’analitza la necessitat i oportunitat d’aprovar la proposta de l’Acord
marc, tot informant favorablement l’aprovació de la mateixa, de conformitat amb el que disposen els
articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP).
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La competència per a l’adopció d’aquest acord correspon al Ple municipal en tant la durada del mateix és
superior a quatre anys, d’acord amb el que disposa l’article 174 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (LHL).
No obstant, en tant les actuacions a Can Montmany han d’estar executades abans de l’inici de l’època de
risc d’incendi que comença el 15 de març d’enguany, i que durant el període de nidificació d’aus comprès
de l’1 de març al 15 de juny, resta prohibit realitzar treballs que generin soroll en l’àmbit del Parc Natural
de la Serra de Collserola, és necessari aprovar i signar amb caràcter d’urgència l’acord marc de
col·laboració, en tant els treballs forestals han d’haver finalitzat abans del proper 1 de març de 2022, pel
que s’aprovarà el present acord marc mitjançant decret d’Alcaldia atesa la urgència exposada, decret que
haurà de ser ratificat al proper Ple municipal que es celebri.
Per tot l’anterior,
RESOLC:
Primer.- APROVAR la minuta de l’Acord marc de col·laboració entre el Centre de la Propietat Forestal, el
Consorci del Parc de la Serra de Collserola, la Federació Catalana d’Associacions de Propietaris
Forestals BOSCAT, FOREST4, l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, l’Ajuntament de Sant Cugat del
Vallès, l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix, la Rural de Collserola, la propietat de Can
Ferrer, Can Cussó i el Bosc Gran de Can Majó, i la Fundació Privada Bernat, per a la implementació del
projecte forestal de mitigació i adaptació al canvi climàtic (PROMACC) de la serra de Collserola, que s’
annexa a la present resolució.
Segon.- FACULTAR l’alcaldessa per la formalització del Acord marc i de quants documents s’escaiguin
per a la seva plena eficàcia.
Tercer.- PUBLICAR aquest Acord marc, un cop signat, al tauler electrònic municipal.
Quart.- PUBLICAR al Portal de Transparència de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès (per mitjà del
Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya) la informació relativa a
l’Acord marc de col·laboració, d’acord amb el que preveu l’article 14 de la Llei 19/2014, del 29 de
setembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Cinquè.- NOTIFICAR aquesta resolució al Centre de la Propietat Forestal, el Consorci del Parc de la
Serra de Collserola, la Federació Catalana d’Associacions de Propietaris Forestals BOSCAT, FOREST4,
l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix, la Rural de
Collserola, la propietat de Can Ferrer, Can Cussó i el Bosc Gran de Can Majó, i la Fundació Privada
Bernat de conformitat amb el que disposa l’article 40 de LRJSP.
Sisè.- TRASLLADAR aquesta resolució al director de l’Àmbit de Gestió de Qualitat Urbana i Mobilitat, al
cap del Servei de Sostenibilitat i Medi Ambient, al cap de la Secció de Comptabilitat i Control
Pressupostari, per al seu coneixement i efectes oportuns.
Setè.- RATIFICAR el present Decret al Ple municipal en la propera sessió que celebri, en tant que òrgan
competent per aprovar la minuta de l’acord marc.
ANNEX
“ACORD MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CENTRE DE LA PROPIETAT FORESTAL, EL
CONSORCI DEL PARC DE LA SERRA DE COLLSEROLA, LA FEDERACIÓ
CATALANA
D’ASSOCIACIONS DE PROPIETARIS FORESTALS BOSCAT, FOREST4, L’AJUNTAMENT DE SANT
FELIU DE LLOBREGAT, L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT, L’ENTITAT MUNICIPAL DE
VALLDOREIX, LA RURAL DE COLLSEROLA, LA PROPIETAT DE CAN FERRER, CAN CUSSÓ I EL
BOSC GRAN DE CAN MAJÓ, I LA FUNDACIÓ PRIVADA BERNAT, PER A LA IMPLEMENTACIÓ DEL
PROJECTE FORESTAL DE MITIGACIÓ I ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC (PROMACC) DE LA
SERRA DE COLLSEROLA
REUNITS
D’una part, el senyor Juan Luis Abián Perruca, director gerent del Centre de la Propietat Forestal,
domiciliat a la finca Torreferrussa (Carretera de Santa Perpètua a Sabadell, km. 4,5) de Santa Perpètua
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de Mogoda, amb CIF S0800030I, en nom i representació d’aquesta institució, d’acord amb l’establert a
l’article 9 de la Llei/1999, de 30 de juliol, del Centre de la Propietat Forestal, en virtut del contracte d’alta
direcció de data 29 d’abril de 2016.
De l’altra, el senyor Xavier Paz Penche, vicepresident executiu del Consorci del Parc Natural de la Serra
de Collserola, d’ara endavant el CONSORCI, amb domicili a Barcelona, carretera de l'Església, 92, amb
NIF núm. P-0800066-C. Es troba expressament facultat per a la signatura del present Acord en virtut del
decret de Presidència de data 10 de gener de 2020. Intervé assistit pel secretari delegat del Consorci, el
senyor Antoni Puigarnau Puigarnau.
De l’altra, la Federació Catalana d’Associacions de Propietaris Forestals (BOSCAT), amb NIF G65051732,
amb seu a la Plaça de l’Ajuntament s/n, 08672 de Gaià, representada pel seu president, Sr. Just Serra
Coma.
De l’altra, BOSCAT FUSTA SL, amb NIF B67089607, amb seu al Carrer de Castelladral 5, 08243
Manresa, representada pel seu gerent, Jordi Tarradas Martí.
De l’altra, la Il·lma. Sra. Mireia Ingla i Mas, Alcaldessa-Presidenta de l’Ajuntament de Sant Cugat del
Vallès, actuant en la seva representació en virtut de les facultats conferides per l’art 53.1.a) del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, assistida en aquest acte per la Sra. Rosa Castellà i Mata, secretària general de l’Ajuntament
de Sant Cugat del Vallès, de conformitat amb el que estableix l’art. 92 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de
bases de règim local. Es considera que l’entitat municipal actua en el marc del present Acord, en tant que
copropietària de la finca forestal de Can Montmany.
De l’altra, l’Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de Valldoreix amb NIF P0800003F, representat pel
President, Il·lm. Sr. Josep Puig Belman en ús de les facultats que li atorga la Llei municipal i de Règim
local, Text Refós aprovat pel Decret Llei 2/2003, 28 d’abril, a l’article 53, assistit pel secretari de la
Corporació, Sr. Jaume Miró Herms. Es considera que l’entitat municipal actua en el marc del present
Acord, en tant que copropietària de la finca forestal de Can Montmany.
De l’altra l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, amb NIF P0821000G, representat per l’alcaldessa Lídia
Muñoz, i assistida pel vicesecretari de la Corporació, Sr. Roger Cots Valverde en exercici de les facultats
conferides per l'article 92.bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del regim local i al
Reial Decret 128/2018, de 16 de març de 2018, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de
l'administració local amb habilitació de caràcter nacional. Es considera que l’entitat municipal actua en el
marc del present Acord, en tant que propietària de la finca forestal de Can Ferriol.
De l’altra, la cooperativa FOREST4 SCCL, amb CIF F67479808, representada pel Sr, Xavier Solanes
Masberenguer, amb DNI 43737885G, i domiciliada al Carrer Pau Alsina, 57, 1,1, 08024 de Barcelona.
De l’altra, el Sr Manel Ferrer Nicolau, amb DNI 46315813T, domiciliat al C/Ciutat de Balaguer, 41 3, 08022
de Barcelona, en representació de la propietat de Can Ferrer, del municipi de Cerdanyola del Vallès.
De l’altra, el Sr Oriol Lecina Veciana, amb DNI 52594722R, i la Sra. Mireia Olivella Garcia, amb DNI
44994287P, domiciliats al Camí Can Cusso 1, 08197 de Sant Cugat del Vallés, propietaris de la finca Can
Cussó, del municipi de Sant Cugat del Vallès.
De l’altra, la Sra. Purificación Espejo Gomez, amb DNI 46204406M, i el Sr. José Maria Rosas Espejo, amb
DNI 53291363H, amb domicili al C/Sant Albert 27, 08197 de Sant Cugat del Vallés, propietaris de la finca
Bosc Gran de Can Majó, del municipi de Sant Cugat del Vallès.
De l’altra, la Cooperativa la Rural de Collserola, amb CIF F01882125, domiciliada a la carretera de
Samsó, s/n Sant Feliu de Llobregat i representada pel Sr. Alfred March Domínguez, amb DNI 53293073a,
i domicili al carrer Tarragona, 29, de Sant Cugat del Vallès, qui té la cessió de la gestió de la finca de Can
Ferriol, per un període de 30 anys, amb tres pròrrogues de 5 anys (45 anys en total).
I finalment, la FUNDACIÓ PRIVADA BERNAT, amb CIF G02960227, representada pel Sr. Pepe Rubiralta
Giralt, amb DNI 46139273P, domiciliada al C/Dalmases, 41, Planta 1, Porta 1, 08017 de Barcelona.
Totes les parts reconeixen la capacitat necessària per a formalitzar el present acord de col·laboració i,
MANIFESTEN
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Primer.- És objectiu de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, promoure i millorar de
manera sostinguda la funció socioeconòmica de les masses forestals, fent-la compatible amb la protecció
del medi físic, així com fomentar la col·laboració de les administracions locals en la protecció dels terrenys
forestals de llur territori.
Segon.- El Centre de la Propietat Forestal, en endavant CPF, és una empresa pública adscrita al
Departament d’Acció Climàtica, Agricultura i Acció Rural, que té naturalesa d’entitat de dret públic amb
personalitat jurídica pròpia, l’actuació de la qual s’ajusta al dret privat. El CPF té, entre les funcions que li
encomana la Llei 7/1999, de 30 de juliol, del Centre de la Propietat Forestal la d’impulsar la gestió,
planificació i millora forestals dels boscos de titularitat privada de Catalunya i divulgar mètodes de
silvicultura sostenible per a produir i conservar els terrenys forestals i assessorar en l’aplicació pràctica
dels coneixements tècnics forestals i en la redacció dels instruments d’ordenació forestal.
Tercer. El CPF és l’entitat sòcia coordinadora del projecte LIFE CLIMARK (LIFE16 CCM/ES/000065) que
té com a principal objectiu promoure una gestió forestal mitigadora, mitjançant el disseny d’un mercat local
de "Crèdits Climàtics", i en el que hi participen amés, tres entitats catalanes (l’Oficina Catalana del Canvi
Climàtic, el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya i la Universitat de Lleida) i una de la
regió del Véneto a Itàlia, el Consiglio Nazionale delle Ricerche-Istituto per i sistemi Agricoli e Forestali del
Mediterraneo (CNR).
Entre les accions del projecte s’estableix la realització de proves pilot consistents en la redacció d’un
Projecte forestal de mitigació i adaptació al canvi climàtic (PROMACC) en diferents territoris i la seva
implementació a partir del finançament per part d’un empresa o entitat, privada o pública, que cerca el seu
compromís en la millora de l’entorn natural i/o la compensació de les seves emissions.
El PROMACC SERRA DE COLLSEROLA (Annex 1), una de les proves pilot del CLIMARK, inclou un total
de 40 hectàrees i cinc rodals, tres en forests de propietat privada i dos en forests de propietat pública, i
projecta la implementació d’actuacions per la provisió dels diferents serveis ecosistèmics de carboni,
aigua i biodiversitat per la seva valorització d’acord amb la metodologia establerta en el marc del projecte
LIFE CLIMARK.
Quart.- Els rodals que formen part del present PROMACC SERRA DE COLSEROLA, es troben ubicats a
les següents finques, amb la corresponent superfície cadastral:
-

Rodal 1: forest pública de Can Montmany, amb Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) aprovat el
09/11/2021, amb 10,2 ha.
Rodal 2: finca privada Bosc Gran de Can Major, Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) número
4171, de 9,5 ha.
Rodal 3: finca privada de Can Cussó, amb Pla Simple de Gestió Forestal (PSGF) número 471, amb 9 ha.
Rodal 4: finca privada de Can Ferrer, amb Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) número 3767,
amb 3,8 ha.
Rodal 5: forest pública de Can Ferriol, de 7,5 ha.

La propietat presenta la voluntat de fomentar la gestió forestal multifuncional per a l’augment de la fixació
de carboni, la reducció de les emissions amb la prevenció d’incendis forestals, l’augment de la provisió
d’aigua i la millora de la biodviersitat, alhora que pretén contribuir en el foment de la bioeconomia.
Cinquè.- Forest4 SCCL és un equip d'especialistes amb una llarga experiència en els diferents àmbits
que afecten la gestió i explotació dels boscos.Creiem que ens trobem en un moment crític per als
ecosistemes que ens envolten, i què hem d'innovar en la gestió per a permetre una millor adaptació del
medi natural als canvis a què està sotmès.
Per tant, treballem per crear uns hàbitats més resilients, per trobar maneres més eficients de gestionar,
buscant una regeneració del medi tot aplicant eines innovadores. D'aquesta manera integrem la prevenció
d'incendis amb la gestió del territori, incorporem la possibilitat de l'ús de foc com una eina i com a un
element propi de l'hàbitat natural, fent del sòl un element clau per aconseguir la regeneració del sistema,
tot utilitzant una silvicultura innovadora i propera a la natura, buscant noves vies de comercialització i
optimització logística, que millorin la viabilitat de les intervencions.
Sisè.- La Federació Catalana d’Associacions de Propietaris Forestals (en endavant BOSCAT), és una
entitat sense afany de lucre que neix amb la clara voluntat de promoure les associacions de propietaris
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forestals a Catalunya i defensar-ne els interessos. Entre les diferents funcions que desenvolupa la
federació es contempla recolzar la tasca que realitzen les Associacions de propietaris en els àmbits del
planejament i gestió forestal i divulgar la seva tasca.
Setè.- BOSCAT FUSTA SL, és una agrupació de productors forestals, formada per 17 associacions de
propietaris forestals, organitzacions sense ànim de lucre, destinada a la preparació, transport, distribució i
compravenda centralitzada de productes de fusta i la realització d'obres i prestació de serveis forestals
diversos.
Vuitè.- L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès és una entitat pública local situada a la comarca del Vallès
Occidental, que té com a competència la seguretat ciutadana i la protecció del medi ambient d’acord amb
l’article 25.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL) i l’article
66.3. apartats a) i f) del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local a Catalunya (TRLMC), aprovat pel
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. El ple municipal de març de 2021 va aprovar el Pla d’emergència
climàtica, on d’inclou l’acció IV-3: implantar una gestió forestal sostenible per augmentar la resiliència dels
boscos i la biodiversitat.
L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i l’EMD de Valldoreix són propietat de forma indivisa de les finques
anomenades Can Montmany i Can Julià, situades als termes municipals de Sant Cugat del Vallès i del
Papiol.
Novè.- L’Entitat municipal descentralitzada de Valldoreix és una entitat d'àmbit territorial inferior al
municipi (EATIM) dins de la comarca del Vallès Occidental.
Desè.- L’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat és una entitat pública situada a la comarca del Baix
Llobregat, que té com a competència la seguretat ciutadana i la protecció del medi ambient d’acord amb
l’article 25.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL) i l’article
66.3. apartats a) i f) del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local a Catalunya (TRLMC), aprovat pel
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada en data 27 de
setembre de 2018, va adoptar l’acord unànim d’aprovació del Pla d’Acció d’Energia Sostenible i Clima –
PAESC-, amb 49 accions de mitigació i 42 d’adaptació amb una estratègia d’adaptació i lluita contra el
canvi climàtic i amb el compromís d’assolir una clara reducció de les emissions d’efecte hivernacles a
l’àmbit PAESC pel 2030. Dins d’aquestes accions es troba la Millora del manteniment de les zones
forestals i de les franges de protecció contra incendis i l’elaboració d'un Pla de Gestió Forestal a nivell
local amb l'impuls d'Instruments d'Ordenació Forestal (IOF) i actuacions específiques en finques forestals.
El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada en data 26 de setembre de 2019, va declarar l’emergència
climàtica. La declaració d'emergència climàtica suposa iniciar un procés d'educació, formació i
conscienciació a tota la població sobre la veritat de la crisi ecològica i l'enorme canvi necessari frenar
l'emergència climàtica.
L’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat és propietat de la finca Can Ferriol i té cedida, des del 2019, la
gestió agroforestal a l’entitat Rural de Collserola per una durada de 35 anys.
Onzè.- El CONSORCI és una Administració Pública, Entitat Local participada per la Diputació de
Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments de Barcelona,
Esplugues de Llobregat, Sant Just Desvern, Sant Feliu de Llobregat, Molins de Rei, El Papiol, Sant Cugat
del Vallès, Cerdanyola del Vallès i Montcada i Reixac, i és per tant una entitat sense ànim de lucre amb la
finalitat de gestionar el Parc Natural de la Serra de Collserola com a espai protegit, en compliment de les
previsions del Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Parc Natural de Collserola
(PEPNat), així com del Decret 146/2010, de 19 d’octubre, de declaració del Parc Natural de la Serra de
Collserola i de les reserves naturals parcials de la Font Groga i de la Rierada-Can Balasc.
El CONSORCI té adscrita la gestió de les finques públiques de Can Montmany i Can Julià mitjançant
acord del Ple municipal de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès de 21 de juliol de 2014 i acord del ple de
17 de juliol de la Junta de Veïns de l’EMD de Valldoreix.
Dotzè.- La Rural de Collserola és una cooperativa que neix el 2014 a Valldoreix en torn a la producció
agroecològica a Collserola per consolidar-se com a productora local amb una relació amb el territori i
l’entorn social que porta a la creació d’un teixit propi de distribució, divulgació i formació, basat en
l’ecologisme, la sostenibilitat i l’economia social i solidària. Des del 2019 la cooperativa gestiona la Finca
de Can Ferriol a través de tres eixos d’acció, la producció i distribució ecològica, l’Ateneu Rural i
l’habitatge cooperatiu.
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Tretzè.- La FUNDACIÓ PRIVADA BERNAT, és una entitat sense ànim de lucre que presenta entre altres
objectius el d’ajudar a promoure i executar projectes relacionats amb l’educació i la recerca científica en el
camp del medi ambient.
Catorzè.- La cooperació entre organitzacions, en general, i entre organitzacions públiques i privades, en
particular, va clarament en augment en el context europeu. La raó es troba en el fet que, en moltes
ocasions, la complexitat de la realitat comporta que cap actor per si sol pugui assolir els seus propòsits.
Això és especialment rellevant en el supòsit d’aquest acord, establert per a la implementació d’un
PROMACC, com a prova pilot en el marc del projecte europeu LIFE CLIMARK on hi intervenen diferents
entitats públiques i privades amb l’objectiu comú de fomentar una gestió forestal multifuncional finançada
a través de crèdits climàtics els quals formaran part d’un futur mercat voluntari i local de compensació
d’emissions i de despesa energètica.
D’una banda, les finques forestals esmentades, púbiques i privades, són necessàries per implementar els
treballs silvícoles per a la mitigació i adaptació al canvi climàtic, gestió que proveirà a la societat diferents
serveis ecosistèmics com la fixació de carboni, l’augment dels recursos hídrics i la millora i conservació de
la biodiversitat, tot enfortint l’estratègia europea de la bioeconomia amb la provisió de productes
renovables.
El Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola participa en la redacció del PROMACC, en
l’establiment dels models i itineraris de gestió a implementar tant per les forests públiques que gestiona
com de les actuacions establertres en les forests privades d’acord amb el Pla Especial de Protecció del
Medi Natural i del Paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola i el Decret 146/010, de 19 d’octubre,
de declaració de Parc Natural de la Serra de Collserola i de les seves reserves naturals parcials de la Font
Groga i de la Rierada – Can Balasc.
BOSCAT i la Cooperativa FOREST4, son entitats dinamitzadores del PROMACC de la Serra de
Collserola, facilitant el contacte i la selecció de les forests objecte de gestió multifuncional en l’àmbit
territorial referent i participant en la difusió, formació i comunicació de les actuacions realitzades en aquest
àmbit. Amés, FOREST4 i BOSCAT FUSTA SL, realitzaran els treballs forestals projectats a les finques
que formen part d’aquest acord a través del finançament de les empreses adquirents dels crèdits
climàtics, i de forma conjunta amb el CPF, el marcatge i direcció d’obra dels treballs prèviament
consensuats en el PROMACC, i facilitaran els pressupostos del conjunt de les actuacions establertes.
El Centre de la Propietat Forestal actua en el marc del projecte LIFE CLIMARK com a entitat promotora
del PROMACC de la Serra de Collserola, amb la redacció del projecte que s’annexa en aquest acord, la
selecció dels rodals que en formen part, la valorització dels serveis ecosistèmics generats, prèvia diagnosi
i inventaris sobre el terreny, la identificació i seguiment de la gestió forestal projectada, la validació dels
costos de les feines i altres associats al preu del Crèdit Climàtic, i la difusió dels resultats al sector forestal
i la societat en general.
Les empreses que puguin finançar el projecte durant la vigència d’aquest acord, ho faran a través de la
implementació dels seus programes de responsabilitat social corporativa, o bé, contribuint a fer més
resilient una part del paisatge català, millorant la mitigació i adaptació del territori al canvi climàtic a través
de la compensació de la seva petjada de carboni i/o hídrica. La FUNDACIÓ PRIVADA BERNAT
participará en aquest acord inicial per la seva voluntat de millora del territori.
Quinzè.- D’acord amb allò que determinen els articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de
règim jurídic del sector públic, i articles 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i
de procediment de les administracions públiques de Catalunya, s’acorda formalitzar el present acord a fi i
efecte de millorar l’eficiència de gestió pública, d’acord les següents:
CLÀUSULES
Primera: Objecte
L’objecte de l’acord de col·laboració és la implementació d’un projecte forestal de mitigació i adaptació al
canvi climàtic, PROMACC SERRA DE COLLSEROLA, amb la finalitat específica de quantificar l’impacte
de la gestió forestal sobre el carboni, l’aigua i la biodiversitat en els rodals seleccionats que en formen part
(Annex 1). Per implementar els tractaments silvícoles projectats, amb l’anàlisi de tots els requeriments
tècnics, legals i econòmics, es comptarà amb el finançament de les empreses o entitats que adquireixin o
es puguin beneficiar dels serveis ecosistèmics esmentats, valorats a partir de la redacció del PROMACC.
105/164

També és objectiu de l’acord, l’establiment d’un conjunt de mesures de reconeixement i de difusió del
projecte.
Segona: Implementació del PROMACC i compromisos de les parts
La redacció del PROMACC es realitza per part del CPF, prèvia participació dels principals actors del
territori. El CPF actua com a entitat promotora del PROMACC, amb la validació de les finques que hi
formen part i posteriorment quantifica l’impacte de la gestió forestal en els serveis ecosistèmics (SE)
esmentats per tal de poder ser transformats en crèdits climàtics. Amb aquest acord es realitza un treball
específic per a la quantificació dels SE que poden oferir les forests i la seva gestió i la redacció de les
normes silvícoles més adients per al compliment dels objectius que s’estableixin. El CPF serà també
l’entitat encarregada de tramitar o donar suport a la tramitació de les autoritzacions corresponents d’acord
amb la normativa forestal vigent i realitzarà el seguiment de la gestió autoritzada.
BOSCAT i Forest4, esdevenen actors importants alhora d’establir una selecció de les forests que formen
part del projecte, els contactes amb la propietat i també alhora de cercar empreses de finançament de la
gestió forestal. Els tractaments silvícoles i la seva implementació en els rodals es consensuen amb el CPF
i el conjunt d’actors implicats i s’implementen amb el marcatge previ corresponent.
Forest4 i BOSCAT FUSTA realitzen els treballs silvícoles establerts en el PROMACC i s’encarreguen de
donar a conèixer les despeses i ingressos corresponents de la gestió forestal aplicada per tal de poder
donar suport a l’establiment del valor del Crèdit Climàtic.
Forest4 realitzarà la gestió silvícola establerta en el PROMACC de les finques Can Montmany, Can Cussó
i Bosc Gran de Can Majó i BOSCAT FUSTA de les finques de Can Ferrer i Can Ferriol.
La propietat privada i pública de les forest i les entitats que les gestionen, autoritzen amb aquest acord la
realització de les actuacions silvícoles establertes en el PROMACC adjunt a les empreses Forest4 i
BOSCAT FUSTA, d’acord amb el repartiment esmentat. En aquest marc, les propietats esdevenen entitats
proveïdores dels serveis i objecte de finançament dels treballs forestals de la seva propietat.
Tercera: Valoració econòmica dels crèdits climàtics
En el marc d’aquest acord i a través del càlcul de l’impacte de la gestió en els serveis ecosistèmics
s’establiran els crèdits climatics resultants del PROMACC, atenent als beneficis socials obtinguts i les
despeses i ingressos de la gestió forestal.
D’acord amb els crèdits climàtics resultants i la seva valoració, s’establirà el finançament corresponent de
les diferents accions de la prova pilot, que com a mínim cobriran les despeses pressupostades derivades
dels treballs forestals establerts.
Quarta: Execució de la gestió forestal multifuncional i compromisos de provisió dels serveis
ecosistemics
Una vegada acordat entre les parts les actuacions silvícoles a dur a terme en les finques, obtingudes les
autoritzacions sol·licitades per la propietat i realitzat el marcatge corresponent, les empreses Fores4 i
BOSCAT FUSTA, podran executar els treballs de forma anual o plurianual, en funció de les disponibilitats
pressupostàries assignades al programa de responsabilitat social o de les aportacions efectuades per part
de les empreses o entitats, privades o públiques, compradores o adquirents dels crèdits climàtics.
Amb aquest Acord, la propietat es compromet a mantenir l’ús forestal i les característiques estructurals de
la massa gestionada durant un període de 15 anys, temps establert per la provisió dels serveis
ecosistèmics estimats en cada propietat. En aquest sentit, serà necessari modificar l’instrument
d’ordenació forestal vigent de cada propietat privada. Per les forests públiques el compromís es
formalitzarà a través de les entitats amb qui tenen cedida la gestió forestal (el CONSORCI i la Rural).
El seguiment de les actuacions i la certificació final serà realitzada per part del CPF.
Cinquena: Finançament de les actuacions realitzades als rodals
La realització dels treballs forestals que puguin ser objecte d’aquest acord no han d’implicar cap despesa
per la propietat privada, han d’anar únicament a càrrec de les empreses compradores o adquirents dels
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crèdits climàtics d’acord amb l’import que s’estableixi segons el valor quantificat dels crèdits per part del
projecte LIFE CLIMARK.
Les empreses que realitzaran els treballs forestals, BOSCAT FUSTA i Forest4 SCCL, rebran el
finançament corresponent per part de les empreses, a partir del pressupost establert en quant a l’execució
de les feines, marcatge, direcció de l’obra i altres que es considerin de forma consensuada entre les
diferents parts. Les empreses gestores i les entitats finançadores hauran de signar un contracte on es
determinarà la possibilitat i condicions dels pre-pagaments de manera paral·lela a l’execució de les
actuacions, així com la instrumentació dels abonaments corresponents.
El CPF assumirà les despeses de personal i material d’acord amb les tasques esmentades i assignades a
aquest Centre. Caldrà establir de forma consensuada entre les parts l’import que es pugui destinar a
altres accions complementàries (comunicació, formació, panell informatius, altres). En el context del
seguiment que realitzarà el CPF del projecte, es realitzaran visites d'inspecció com a garantia de correcció
en l'execució del que se’n derivaran possibles certificacions i pagaments parcials.
La quantitat econòmica necessària per a realitzar els treballs silvícoles serà establerta en l’Annex 1, en la
valoració econòmica del projecte.
En aquest treball conjunt s’establiran els costos dels inventaris, del marcatge i del seguiment, tasques
realitzades pel CPF, així com dels imports que podria percebre la propietat en concepte del benefici social
generat en la provisió dels serveis ecosistèmics prèviament quantificats. A més, s’analitzaran els efectes
fiscals de cada acció financera.
Les empreses que tinguin per objectiu finançar el PROMACC es comprometen a comunicar la quantitat
anual destinada als treballs forestals i altres que consideren. El finançament podrà ser compartit per
diferents entitats, les que formin part d’aquest acord i les que es puguin incorporar en moment diferents,
amb la conseqüent modificació de l’acord un cop consensuat el procés per totes les parts. En qualsevol
dels casos es formalitzarà i difondrà la quantitat corresponent de cada empresa sobre el conjunt del
projecte.
En aquest acord, la FUNDACIÓ PRIVADA BERNAT es compromet a finançar una part dels costos del
PROMACC relacionades amb la gestió forestal, en concret els inclosos a la finca Can Montmany, i una
part de comunicació amb almenys dos panells informatius/educatius en un lloc de pas públic. El
pagament d’aquestes feines es realitzarà, almenys una part, a la finalització de les feines, fet que es
concretarà en el contractre de compra-venda dels crèdits climàtics amb els gestors. Abans de l’obra, el
CPF entregarà a la Fundació Privada Bernat la descripció exhaustiva de les feines a realitzar, inclosos el
temps d'execució i el pressupost detallat. La Fundació farà una visita prèvia per reconeixer la situació preobra i, en finalitzar la mateixa, una visita de reconeixement. El procés de tancament requetirà de l’entrega
d’un informe amb els resultats de la feina que será redactat pel CPF.
En els processos de certificació parcials i final, el CPF presentará una comparativa entre el valor dels
serveis ecosistèmics estimats i els realment obtinguts. En la certificació final es quantificaran els crèdits
climàtics obtinguts d’acord amb la metodologia estalberta en la clàusua tercera.
Sisena: Entrada d’empreses de finançament dels serveis ecosistèmics
El present acord és obert a la participació de possibles i futures entitats i empreses interessades en el
finançament del PROMACC. En aquest sentit, les entitats i persones signants del present acord, es
comprometen a analitzar, i en el seu cas, a autoritzar, a les empreses i entitats sol·licitants de participació
en el projecte.
A l’entitat o empresa sol·licitant se li comunicarà l’autorització de participació en el finançament, amb el
compromís de donar compliment del present del qual serà informat.
S’entendran incorporades al present conveni les empreses i entitats que hagin adquirit crèdits climàtics
derivat del present, sense necessitat d’haver de ser signat novament, per la totalitat dels intervinents
presents i futurs.
Setena: Actuacions de difusió
El CPF serà l’encarregada de coordinar les accions de comunicació establertes en el marc del LIFE
CLIMARK i que inclouen la difusió en xarxes socials del projecte CLIMARK i del CPF a mida que
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s’assoleixin les diferents fases del projecte, la redacció de dues notes de premsa per a la premsa local i
la redacció de posts per a les webs dels diferents actors involucrats.
Totes les entitats signants participaran activament en la divulgació de les actuacions dutes a terme en el
projecte.
Vuitena: Durada i pròrroga
Aquest acord entrarà en vigor un cop sigui formalitzat i signat per les parts intervinents, essent vigent per
a quatre anys, des de la seva signatura.
Sense perjudici d’aquest termini de vigència inicial, les parts podran acordar perllongar-lo, fins a dos anys
addicionals com a màxim. L’acord de pròrroga es formalitzarà per escrit mitjançant la corresponent
addenda al present acord.
Novena: Causes d’extinció
El present acord es pot extingir per alguna de les causes següents:
a) La realització del seu objecte.
b) L’incompliment de l’acord per qualsevol de les parts signatàries. La resolució de l’acord requereix que
la part que consideri que s’ha produït l’incompliment ho sol·liciti davant l’altra part .
c) El mutu acord de les parts signatàries.
d) Qualsevol altra de les previstes a l’article 51 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del sector
públic

Desena: Comissió de seguiment
Es crea una Comissió de seguiment, vigilància i control de l’execució de l’acord, formada per com a mínim
un representant de cada entitat signant de l’acord. Aquesta Comissió té caràcter executiu i s’encarrega de
fer un seguiment del compliment dels pactes assolits, proposar modificacions i resoldre les qüestions que
es plantegin amb motiu de la seva interpretació. La Comissió es reunirà almenys un cop l’any. No obstant
això, en cas de persistència d’alguna discrepància sobre la interpretació de l’acord, correspondrà a la
jurisdicció contenciosa administrativa resoldre les qüestions litigioses que puguin sorgir de la seva
interpretació i compliment.
Les entitats sòcies beneficiaries del LIFE CLIMARK també podran formar part d’aquesta comissió per
analitzar la valorització dels serveis ecosistèmics així com les possibles millores a introduir en la creació
d’una mercat de crèdits climàtics a Catalunya.
Onzena: Modificació i justificació de les activitats
La modificació de les clàusules previstes en aquest acord ha de ser proposada de manera motivada per la
Comissió de seguiment, i ha de ser aprovada per les parts signatàries seguint el mateix procediment
establert per a l’aprovació de l’acord.
Dotzena: Responsabilitat civil dels treballs
La totalitat dels treballs duts a terme, com a conseqüència directa del present conveni, atès que han de
ser realitzats per part de les empreses Forest4 i Boscat Fusta, aquestes es comprometen a concertar una
pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil, per fer front als possibles sinistres derivats de la pròpia
actuació, alliberant de manera expressa a la resta de persones intervinents en el present conveni.
Tretzena: Confidencialiat
Les parts es comprometen a no difondre, en cap cas, les informacions a les que hagin pogut accedir com
a resultat del present acord, pel fet que només podran ser aplicades i utilitzades per la finalitat prevista
com a conseqüència del mateix, de conformitat amb l’establert pel Reglament (UR) 2016/679, de 27
d’abril, de 2016, i la llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, relatiu a la protecció de les persones físiques
pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.
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Totes les dades facilitades per les parts es consideraran informació confidencial. En conseqüència, les
parts queden obligades a guardar el secret professional respecte a aquestes dades. Entre d’altres, les
parts acorden no donar publicitat a la participació dels membres del patronat de la Fundació Bernat en el
Projecte del que treu causa el present acord.
Queda exclòs del dret de secret i confidencialitat tota informació que sigui de coneixement públic; la que
hagi estat rebuda de terceres persones amb anterioritat al present acord; la que sigui pública sense ser
imputable a la culpa de cap de les parts; així com la que hagi de ser comunicada a les autoritats
administratives o judicials o al públic en compliment de la normativa vigent.
Igualment, queda exclosa l’aplicació d’aquesta clàusula, per aquella informació que el CPF, en virtut dels
compromisos adquirits com a entitat sòcia coordinadora del projecte LIFE CLIMARK (LIFE16
CCM/ES/000065) estigui obligada a facilitar en el marc, exclusivament, del mateix projecte.
Catorzena: Resolució de conflictes
En cas que sorgeixin discrepàncies sobre la interpretació i execució de l’acord i no es solucionin per la
Comissió de seguiment, correspondrà a la jurisdicció contenciosa administrativa resoldre les qüestions
litigioses que puguin sorgir de la seva interpretació i compliment.”

Vist l’informe favorable de la Comissió informativa de desenvolupament urbà, habitatge,
sostenibilitat i benestar animal,

Es proposa l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- RATIFICAR el Decret d’alcaldia número DEC/739/2022, de 21 de febrer de 2022, que
es reprodueix íntegrament en la part expositiva d’aquest acord en ser el Ple municipal l’òrgan
competent per a la seva ratificació.
Segon.- TRASLLADAR aquest acord al director de l’Àmbit de Gestió de Qualitat Urbana i
Mobilitat, al cap del Servei de Sostenibilitat i Medi Ambient, al cap de la Secció de Comptabilitat
i Control Pressupostari, per al seu coneixement i efectes oportuns.

CULTURA, EDUCACIÓ I UNIVERSITATS, ESPORTS I JOVENTUT, MEMÒRIA HISTÒRICA,
VIA PÚBLICA I PAISATGE URBÀ
Cultura, Turisme, i Patrimoni Cultural
29.- Desestimació d'al·legacions a l'expedient, declaració com a bé cultural d'interès
local (BCIL), i inclusió en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català (CPCC), del bar
Catalunya i conjunt arquitectònic marc. (Expedient 821/2020).

La Revisió del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de Sant Cugat (RPEPPA)
aprovada definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en data
30.4.2008 (DOGC 5275 de data 10.12.2008) preveu, entre altres, a la fitxa B.2 la protecció
parcial de del “Café Catalunya”, que consisteix bàsicament en la façana de l’edifici i alguns
elements aïllats, però que admet l’enderroc de l’estructura interior.
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