
 

 

  

 

ACTA CONSELL SECTORIAL DE MEDI AMBIENT 
22/07/2013 

 
 

S’inicia la Comissió a les 20:10 h  

Assistents:  

1. Armando Lázaro  

2. Rosa Maria Udina 

3. Francesc Cardoner 

4. Jordi Mallol  

5. Joan Cuatrecasas 

6. Imma Lázaro  

7. Lluís Tordera 

8. Marta Martorell  

9. Joaquim Castelló 

10. Laura Suari  

 

Excusen la seva presència: 

- David Suñol 

- Agustí Nomdedeu  

- Xavier Lecina 

- Carles Castro  

- Josep Lluís Salazar 

- Fèlix Mestres 

 



 
 

 
 

 

ORDRE DEL DIA: 

 

1. Donar coneixement de la contractació projecte itineraris. 
 
2. Intervencions obertes i propostes per a la prevenció d’incendis a Valldoreix. 

 

RESUM 
 

1. Es comunica al Sr. Cardoner que, atès que la seva empresa ha presentat pressupost per a 

l’execució de les obres d’arranjament de l’itinerari, es considera part interessada i per tant se li 

demana que abandoni la sala durant l’exposició de les ofertes econòmiques presentades.  

El Sr. Cardoner no es mostra conforme i decideix no abandonar la sala i retirar el seu 

pressupost presentat.  

Atesa la necessitat de modificar la presentació per tal de retirar la oferta presentada pel Sr. 

Cardoner, es decideix començar la sessió pel segon punt de l’ordre del dia (intervencions 

obertes i propostes per a la prevenció d’incendis. 

2. En referència a la prevenció d’incendis es fa constar que el Sr. Salazar, tot i no haver pogut 

assistir a la sessió, ha demanat que consti les propostes que ha fet arribar per correu electrònic 

als serveis tècnics de medi ambient de l’ EMD de Valldoreix.  

El Sr. Fèlix Mestres demana que també consti que, tot i no haver pogut assistir a la reunió, 

considera que la instal·lació de casetes de venta de petards entra en contradicció amb la 

prevenció d’incendis que es promou des de l’ EMD de Valldoreix. També demana que tant des 

de l’ EMD com des de les associacions de veïns es promogui la sensibilització i la formació de la 

població pel que fa a la prevenció d’incendis forestals.  

Acords presos: 

a) Des del Consell Sectorial de Medi Ambient es sol·licita al Sr. Castelló que no es permeti 

instal·lar casetes de venta de petards, i es proposa una moció a tal efecte. El Sr. Castelló es 

compromet a sotmetre a l’equip de govern la moció, que ell personalment recolza.  



 
 

 
 

b) Fer el BAN més explícit indicant la prohibició de llençar coets a tot Valldoreix, i no només a la 

franja de 500 metres, ja que tot Valldoreix es troba dins d’aquesta franja.  

c) Fer més difusió del BAN de prevenció d’incendis mitjançant una bustiada a totes les cases de 

Valldoreix. Es valora positivament l’iniciativa d’entregar còpies del BAN a les casetes de venda 

de petards per tal que el distribueixin als compradors.   

d) Es proposa dificultar la instal·lació de casetes de venda de petards, mitjançant la imposició 

d’unes taxes més elevades.  

e) Es demana que s’estudiï la possibilitat de tenir un grup d’intervenció de voluntaris per a la 

prevenció i extinció d’incendis, com el de l’ ADF de Sant Cugat.  

f) Es demana des de l’ EMD que les associacions de veïns facin una feina propera dins els seus 

barris respectius de conscienciació en referència a la prevenció d’incendis.  

g) La Sra. Udina fa constar la problemàtica que representen els solars sense edificar que tenen 

vegetació densa. En referència, s’explica que des de l’àrea de Medi Ambient s’inicien 

expedients d’ordre d’execució per a requerir a la propietat d’aquests solars la neteja. Ara bé, 

la dificultat de localitzar els propietaris, suposa que aquest procés sigui, en ocasions, lent i 

poc eficient.  

El Sr. Lázaro fa constar que des de fa un temps ha pogut detectar un increment en la presència de 

motocicletes i quads en zona forestal. Demana que es traslladi aquesta observació al Consorci del Parc 

de Collserola.  

S’ha comunicat aquesta problemàtica al Consorci del Parc de Collserola i se’ns ha comunicat que no s’ha detectat un 

augment de vehicles motoritzats dins el Parc, i tampoc s’han rebut més queixes en aquest sentit, tot i això agraeixen la 

informació i comuniquen que prendran més atenció per tal d’evitar aquesta problemàtica.  

El Sr. Tordera fa constar que hi ha molts camins secundaris dins de Collserola que estan tallats per 

arbres caiguts de la ventada que encara no s’han retirat. Es fa saber, que les intervencions que s’han 

fet en zona forestal són de cara a la prevenció d’incendis (neteja de la Xarxa Viària Bàsica) i que la 

resta de camins que no tenen un paper determinant per a la prevenció no han pogut ser netejats.  

3. Es passa a tractar el primer punt de l’ordre del dia (Donar coneixement de la contractació projecte 
itineraris). 
Es presenten en un Power Point les tres ofertes econòmiques presentades per a les obres 
d’arranjament de l’itinerari. 



 
 

 
 

 

EMPRESA OFERTA 
ECONÒMICA 

FORESAB SL 15.497,99 € 

EXCAVACIONES GIMENEZ 06 16.607,34 € 

CONSTRUCCIONES JUSER SCP 15.100,80 € 

  
S’explica que a causa de la igualtat entre les ofertes econòmiques presentades per les diferents 

empreses s’ha buscat un nou criteri per a valorar la contractació. Per aquest motiu es demana la 

solvència tècnica de cada una de les empreses (projectes similars realitzats abans).  

Tenint en compte aquest nou criteri s’observa que l’empresa Construcciones Juser SCP, que ha 

presentat la oferta més econòmica, és una empresa amb molta experiència en el sector de la 

construcció, però sense experiència prèvia en el sector forestal.  

Per aquest motiu  es considera, des del serveis tècnics de Medi Ambient, més oportuna la contractació 

de l’empresa FORESAB, SL, que tot i haver presentat la segona millor oferta econòmica, és una 

empresa amb una gran experiència en el sector forestal i que ha realitzat projectes molt similars en 

altres municipis.  

 

Els membres del Consell Sectorial de Medi Ambient presents a la reunió validen la proposta 

presentada pels serveis tècnics, i per tant es conclou contractar a l’empresa FORESAB, SL per a les 

obres d’arranjament de l’itinerari, d’acord amb el pressupost presentat per valor de 15.497,99 €.  

 

En segon terme es presenten les tres ofertes econòmiques per al l’elaboració dels cartells informatius 

d’inici i final de l’itinerari. 

 

 

 



 
 

 
 

EMPRESA 
OFERTA ECONÒMICA  

ESTRUCTURA 

OFERTA 

ECONÒMICA 

CONTINGUT 

FITOR 

FORESTAL 
869,05 € X 

GEOSILVA 

PROJECTES, 

SL 

3.388 € 1.185, 80 € 

LA VOLA 3.509 € 2.444,20 € 

 

 En aquest cas es pot observar que hi ha molta diferència de preu entre la primera oferta i les altres 

dues. Tot i que no s’incorpora el pressupost per al disseny del contingut, atès que l’empresa encara no 

l’ha pogut fer arribar.  

Per aquest motiu, no es pot tancar la decisió de la contractació de Fitor Forestal, tot i que, a l’espera 

de la recepció del pressupost que manca, es considera que serà aquesta la oferta escollida, atès que el 

preu és molt més baix que la resta. A més, és la mateixa empresa que va elaborar i va instal·lar els 

cartells del Bosc Literari de la Serreta, i l’experiència ha estat satisfactòria.  

Pel que fa al contingut dels cartells informatius, la Sra. Imma Lázaro s’ofereix a fer gratuïtament el 

disseny gràfic, sempre que algú li faci arribar el contingut de la informació. Es considera una molt bona 

opció, i es decideix dissenyar la informació de forma conjunta en el sí del Consell Sectorial de Medi 

Ambient i que la Imma Lázaro en faci el disseny gràfic.  

 

Valldoreix, 25 de juliol de 2013 
Consell Sectorial de Medi Ambient 
 

 

 


