Of. Tèc. de Parcs Naturals

F E D .
E N T I T A T S
EXCURSIONISTES CATALU
BARCELONA, ES

Us comunico que la Presidència de la Diputació de Barcelona, en data 08/05/2021,
ha dictat un decret amb número de registre 4583 sobre "Aprovar el pla de treball
corresponent a les actuacions de l'any 2021, a realitzar dins del marc del conveni
de col·laboració subscrit entre la Diputació de Barcelona i la Federació d'Entitats
Excursionistes de Catalunya, per al foment de la pràctica de l'excursionisme d'una
manera compatible amb els valors naturals i culturals de la Xarxa de Parcs
Naturals.", el text íntegre del qual s'acompanya a continuació de la present
notificació.
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva
notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant
el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia
següent al de la seva notificació.
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DECRET
Aprovar el pla de treball corresponent a les actuacions de l’any 2021, a realitzar
dins del marc del conveni de col·laboració subscrit entre la Diputació de
Barcelona i la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya, per al foment de
la pràctica de l’excursionisme d’una manera compatible amb els valors naturals i
culturals de la Xarxa de Parcs Naturals (Exp. 2018/0016333)
Fets
1. En data 9 de gener de 2019 es va signar un conveni de col·laboració entre la
Diputació de Barcelona i la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya, per al
foment de la pràctica de l’excursionisme d’una manera compatible amb els valors
naturals i culturals a la Xarxa de Parcs Naturals, amb número de registre de
convenis 3/2019.
2. D’acord amb el pacte tercer del conveni de referència, relatiu als compromisos de
les parts, les tasques a desenvolupar seran determinades anualment mitjançant un
Programa anual d’activitats (o Pla de treball) que haurà de ser definit i proposat per
la Comissió de seguiment, que estarà formada per l’equip tècnic de la Gerència de
Serveis d’Espais Naturals i l’equip tècnic de la FEEC. Aquest Programa anual
d’activitats (o Pla de treball) s’haurà de lliurar durant el primer trimestre de l’any en
curs i haurà d’incloure les actuacions a realitzar durant aquell any i que assumeix
cada entitat en compliment dels objectius del present conveni, juntament amb els
costos econòmics de cadascuna de les actuacions.
3. El pacte sisè del conveni de l’any 2019 estableix que la Comissió de seguiment
proposarà i definirà el programa anual d’activitats (o Pla de treball). El Pla de
Treball de l’any 2021 ha estat proposat i definit per la Comissió de Seguiment,
reunida, de forma telemàtica, el 10 de març de 2021.
4. D’acord amb el pacte quart del conveni de referència, relatiu a l’import del conveni,
per tal d’assolir els objectius previstos en aquest conveni, la Diputació de
Barcelona transferirà, durant els anys 2018, 2019, 2020 i 2021, a la FEEC la
quantitat de QUARANTA-QUATRE MIL EUROS (44.000,00€), quantitat distribuïda
en els quatre anys de vigència del conveni.
5. En el conveni signat l’any 2019, les despeses són de caràcter plurianual perquè
estenen els seus efectes econòmics a exercicis posteriors a aquell en què
s’autoritzin i comprometin (any 2018), és a dir, als exercicis de l’any 2019, 2020 i
2021, i per tant, per a l’any 2021, l’aportació de la Diputació de Barcelona a la
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Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya es va fixar ja en 11.000,00€, amb
el corresponent acte administratiu relatiu a l’aprovació del conveni de col·laboració
de referència, amb número de registre de decrets 11128/2018.
6. D’acord amb el pacte cinquè del conveni de referència, relatiu a la justificació i
pagament de l’import del conveni, per les aportacions corresponents als anys 2019,
2020 i 2021, i dins de la vigència del conveni, el pagament anual i les corresponents
justificacions s’efectuaran en les mateixes condicions que per les de l’any 2018, que
són les que es transcriu a continuació: “la forma de pagament i el termini de justificació,
per a l’any 2018, es realitzarà en un únic pagament quan la FEEC hagi lliurat a la Diputació
de Barcelona l’informe final, en paper i en format digital, juntament amb un compte
justificatiu de la totalitat de les despeses i que incorpori informació econòmica suficient que
permeti identificar aquestes despeses i els ingressos vinculats al desenvolupament de les
actuacions efectuades entre l’1 de gener de 2018 al 31 de desembre de 2018, signat pel
president o personal habilitat pels estatuts de l’entitat, i prèvia presentació d’un informe
emès per la Comissió de Seguiment, que verifiqui el compliment dels objectius de
col·laboració previstos en el present conveni i l’adequada aplicació dels fons econòmics a
la seva consecució. La presentació de la justificació de la totalitat de les despeses de l’any
2018 haurà de ser presentada, entre l’1 de gener i el 31 de març de 2019”. En

conseqüència, per a l’any 2021 les actuacions objecte del conveni hauran de ser
executades dins de l’any natural, és a dir, de l’1 de gener de 2021 al 31 de desembre
de 2021, i la seva justificació haurà de ser presentada entre l’1 de gener de 2022 i el
31 de març de 2022.
7. El pacte desè del conveni de l’any 2019 estableix que cada any de vigència del
Conveni, la Comissió de Seguiment prevista en el pacte sisè haurà de definir i
proposar, per a l'aprovació pels respectius òrgans de govern de les parts
intervinents, el programa anual d’activitats (o Pla de treball) previst pel compliment
dels objectius del conveni. És per això que es pretén, mitjançant aquest acte
administratiu, aprovar el pla de treball corresponent a les actuacions de l’any 2021,
en el marc del conveni de col·laboració signat el 9 de gener de 2019.
Les parts consideren que existeix i es manté un interès recíproc per col·laborar
conjuntament en el foment de la pràctica de l’excursionisme d’una manera compatible
amb els valors naturals i culturals de la xarxa de parcs naturals.
Fonaments de dret
Vist l’article 55 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i
l’art. 144.c 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 que disposen com a principi d’actuació
de les administracions públiques la cooperació, la col·laboració i l’assistència
recíproques per al millor compliment de les seves funcions, els articles 303 a 311 del
Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals que regulen els convenis de cooperació i col·laboració entre
ens locals o entre aquests i altres administracions públiques per a la prestació de
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serveis o per al desenvolupament de les competències legalment atribuïbles, en la
satisfacció dels quals tinguin un interès comú, els articles 47 a 53, que regulen els
convenis, i 140, que regula els principis de les relacions interadministratives, de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, així com els articles 108 al
112, i la disposició addicional cinquena de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, que regulen,
respectivament, els convenis de col·laboració, i els convenis amb persones físiques o
jurídiques subjectes al dret privat.
Vist l’apartat 2.4,d) de la Refosa 1/2020, 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. 14600/19, de data 16 de desembre de
2019 (publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019).
En virtut de tot això es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer. Aprovar el pla de treball corresponent a les actuacions de l’any 2021, a
realitzar dins del marc del conveni de col·laboració subscrit entre la Diputació de
Barcelona i la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya, per al foment de la
pràctica de l’excursionisme d’una manera compatible amb els valors naturals i culturals
a la Xarxa de Parcs Naturals, i que s’adjunta com annex al present decret objecte
d’aprovació.
Segon. Notificar la present resolució a la Federació d’Entitats Excursionistes de
Catalunya, pel seu coneixement i als efectes escaients.

ANNEX AL DECRET, REFERIT AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ SUBSCRIT
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I LA FEDERACIÓ D’ENTITATS
EXCURSIONISTES DE CATALUNYA, PER AL FOMENT DE LA PRÀCTICA DE
L’EXCURSIONISME D’UNA MANERA COMPATIBLE AMB ELS VALORS
NATURALS I CULTURALS A LA XARXA DE PARCS NATURALS, PER A L’ANY
2021
PLA DE TREBALL 2021
D’acord amb allò que estableixen els pactes segon i cinquè del conveni de
col·laboració entre la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya i la Diputació
de Barcelona per al foment de la pràctica de l’excursionisme d’una manera compatible
amb els valors naturals i culturals de la Xarxa de Parcs Naturals, la Comissió de
seguiment de l’esmentat conveni ha aprovat el Pla de treball següent, corresponent a
l’any 2021 i vigent fins el 31 de desembre de 2021.
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1. Homologació i revisió de senders
Dins d’aquest Pla de treball 2021 es preveu donar continuïtat a la homologació per
part de la FEEC -d’acord amb els criteris de classificació dels senders de gran
recorregut, senders de petit recorregut i senders locals-, dels senders de la Xarxa de
Parcs Naturals (XPN, des d’ara), que han estat previstos en plans anteriors i resten
pendents d’homologar.
Enguany també es continua la revisió dels senders homologats que s’han anat
homologant des de l’any 2012 (ja que és obligatòria la revisió cada 6 anys).
Aquesta homologació resta condicionada a que la Diputació de Barcelona vagi
subministrant a la FEEC la informació i documentació necessàries de tots i cadascun
d’aquests senders.
Per al 2021 es preveu la nova homologació d’un nombre aproximat de 12 nous
senders pel conjunt dels parcs de la XPN i la revisió d’un nombre semblant d’itineraris
homologats a partir del 2012.
2. Campanyes conjuntes i utilització de les imatges institucionals
S’acorda la utilització de les respectives imatges corporatives en les campanyes de
divulgació que es promoguin conjuntament, fruit d’aquest conveni. Dins d’aquest pla de
treball, s’inclouen:



Les bones pràctiques per a activitats excursionistes organitzades a la
Xarxa de Parcs Naturals.
La col·laboració mútua en la divulgació de campanyes de civisme, als parcs
en concret i al medi natural en general, que duguin a terme una i altra institució
entre els seus canals habituals de difusió (web i xarxes socials).

3. Intercanvi d’informació
Les dues institucions acorden intercanviar informació en relació amb diversos temes
d’interès comú:





Circulació en bicicleta de muntanya al medi natural.
Suport i seguiment de la regulació de l’escalada en aquells indrets dels espais
de la XPN que així ho requereixin.
Batudes de cacera dins dels parcs.
La seguretat en les activitats i infraestructures al medi natural. En aquest
darrer tema, s’afavorirà la integració dels parcs de la XPN de la Diputació de
Barcelona en els grups de treball sobre seguretat en els quals ja participa la
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FEEC i que aquesta faciliti protocols a seguir i formació als tècnics de la Xarxa
de Parcs en les diferents disciplines establertes.
Vinculació dels avisos de seguretat o altres informacions d’interès a través de
les respectives pàgines web o aplicacions per a dispositius mòbils (app), d’una i
altra institució.
La divulgació dels itineraris senyalitzats homologats en els respectius
mitjans de difusió de cada institució, digitals o impresos.
La XPN facilitarà la participació de les entitats federades dins la FEEC, en els
òrgans consultius de participació en la gestió dels parcs de la Xarxa de
Parcs Naturals que en disposin i, a través d’aquests òrgans, recollirà les seves
aportacions en relació amb la ordenació i regulació de la pràctica de les
activitats que aquestes desenvolupin.
La posada en comú davant les noves modalitats esportives al medi natural
com poden ser les OTR (Open Trail Races) que poden afectar al preservació
dels hàbitats i ecosistemes naturals.

4. Grup de treball conjunt
Les dues institucions acorden donar continuïtat al grup de treball conjunt per a tractar
la regulació de les activitats i competicions col·lectives als espais naturals, amb
l’objectiu de participar en totes aquells fòrums en què es plantegi aquest tema, i
d’avançar en un major grau de concreció en el protocol ja aprovat i subscrit. En aquest
sentit, s’afavorirà la participació de la FEEC, en els documents específics de bones
pràctiques que s’elaborin a cada parc.
Al mateix temps, dins d’aquest marc, es debatrà la proposat d’ordenances de l’ús
públic als espais naturals de la XPN de la Diputació de Barcelona en allò que fa
referència a les activitats excursionistes.
5. Altres qüestions
Altres qüestions relacionades amb l’objecte del conveni, que la Comissió de
Seguiment consideri que es poden incorporar al Pla de treball.
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