CERTIFICO
Que el Ple de la Corporació en sessió ordinària de data 25 d’octubre de 2018 va
aprovar entre d’altres l’acord que es transcriu a continuació:
Vist que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de data 29 de noviembre
de 2017, va adoptar, entre d’altres, l’acord que es transcriu a continuació:
Vist que la Diputació de Barcelona, arrel l’encàrrec dels municipis impulsors de Parc
Rural del Montserrat, ha redactat el conveni marc de col.laboració entre la Diputació
de Barcelona i els ajuntaments impulsors pel desenvolupament de les diverses
actuacions conduents al desenvolupament del Parc Rural del Montserrat.
Vist que dit Conveni Marc de Col·laboració té per objecte establir les bases i les
eines de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i els ajuntaments, per a la
redacció i aprovació del Pla de Gestió i Desenvolupament del Parc Rural del
Montserrat i els posteriors Plans d’Actuació, així com per poder establir els convenis
específics que permetin portar a terme estudis complementaris per a la seva
respectiva redacció i posterior aprovació. Tanmateix, s’establiran els mecanismes
de suport i col·laboració tècnica que permetin desenvolupar les actuacions previstes
en el Pla d’actuacions. És també objecte d’aquest conveni la formulació de
l’instrument jurídic per a la creació de l’ens gestor del futur “Parc Rural del
Montserrat”. Els objectius principals del conveni, són entre d’altres:
-Impulsar la creació i consolidació del projecte del “Parc Rural del Montserrat”,
formular l’instrument jurídic per gestionar el futur “Parc Rural de Montserrat” i
redactar el seu Pla de Gestió i Desenvolupament.
-Treballar conjuntament en la recerca de suport econòmic i cofinançament, d’una
manera especial participant en convocatòries d'ajuts europeus, dels fons
estructurals, programes comunitaris i d'altres que siguin susceptibles d'acollir les
accions que a partir del PGD es concretin periòdicament en el Pla d’Actuacions del
Parc Rural del Montserrat.
-Donar assessorament tècnic des de la Diputació de Barcelona per a la
implementació, la gestió i el desenvolupament de les accions acordades en els
successius Plans d’Actuació que concreten les línies estratègiques i els objectius
definits en el Pla de Gestió i Desenvolupament del Parc Rural del Montserrat.
-Propiciar la transmissió de la informació i metodologia de treball de les actuacions
del Parc Rural del Montserrat en els diferents sectors implicats així com a la
ciutadania en general.
De conformitat amb l’anterior, el Ple de la Coproació, prèvia deliberació i per
unanimitat dels membres presents ACORDA:
PRIMER.- APROVAR la minuta del conveni marc de col•laboració entre la Diputació
de Barcelona i els ajuntaments impulsors pel desenvolupament de les diverses
actuacions conduents al desenvolupament del Parc Rural del Montserrat, quina part
dispositiva, copiada al peu de la lletra, és la següent:
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Sergi Trigo Gallardo, tècnic jurídic, de conformitat amb la delegació efectuada per
la secretaria-interventora de l’Ajuntament,

Primer.- Objecte del Conveni Marc de Col·laboració
-El present Conveni Marc de Col·laboració té per objecte establir les bases i les
eines de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i els ajuntaments, per a la
redacció i aprovació del Pla de Gestió i Desenvolupament del Parc Rural del
Montserrat i els posteriors Plans d’Actuació, així com per poder establir els convenis
específics que permetin portar a terme estudis complementaris per a la seva
respectiva redacció i posterior aprovació. Tanmateix, s’establiran els mecanismes
de suport i col·laboració tècnica que permetin desenvolupar les actuacions previstes
en el Pla d’actuacions. És també objecte d’aquest conveni la formulació de
l’instrument jurídic per a la creació de l’ens gestor del futur “Parc Rural del
Montserrat”.
Els objectius principals del present conveni, són entre d’altres:
-Impulsar la creació i consolidació del projecte del “Parc Rural del Montserrat”,
formular l’instrument jurídic per gestionar el futur “Parc Rural de Montserrat” i
redactar el seu Pla de Gestió i Desenvolupament.
-Treballar conjuntament en la recerca de suport econòmic i cofinançament, d’una
manera especial participant en convocatòries d'ajuts europeus, dels fons
estructurals, programes comunitaris i d'altres que siguin susceptibles d'acollir les
accions que a partir del PGD es concretin periòdicament en el Pla d’Actuacions del
Parc Rural del Montserrat.
-Donar assessorament tècnic des de la Diputació de Barcelona per a la
implementació, la gestió i el desenvolupament de les accions acordades en els
successius Plans d’Actuació que concreten les línies estratègiques i els objectius
definits en el Pla de Gestió i Desenvolupament del Parc Rural del Montserrat.
-Propiciar la transmissió de la informació i metodologia de treball de les actuacions
del Parc Rural del Montserrat en els diferents sectors implicats així com a la
ciutadania en general.
Segon.- Compromisos de les parts

Tercer.- Convenis específics
Qualsevol necessitat de finançament conjunt que pogués sorgir serà, en el seu cas,
objecte d’acord i formalització en un nou conveni específic. Aquests convenis
específics es podran fer amb altres entitats vinculades al Parc Rural del Montserrat,
previ coneixement de la Comissió de Coordinació i Seguiment
Els convenis específics es presentaran dins de l’any en el qual es faci la despesa
pressupostària corresponent i especificaran un Pla de Treball amb el calendari i
metodologia a utilitzar, els recursos i costos de les diferents actuacions, i la forma
de presentar els resultats i la seva divulgació.
Els convenis específics tindran les dotacions d’infraestructura i econòmiques que es
considerin adients per tal que s’executin, sempre en funció de la disponibilitat dels
recursos econòmics i de personal.

Quart.- Comissió de Coordinació i Seguiment
Per tal de concretar, i desenvolupar els compromisos de les parts, es constitueix
una comissió de coordinació i seguiment integrada pels Alcaldes/alcaldesses de
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Les parts signants es comprometen a constituir una Comissió de Coordinació i
Seguiment per acordar els encàrrecs específics , i d’acord amb el pacte quart
d’aquest Conveni Marc, i a concretar els diferents convenis específics a dur a terme.

cada institució signant del present conveni marc, o persona en qui delegui.
La comissió es reunirà, com a mínim, un cop a l’any. S’aixecarà acta dels acords
presos per majoria simple.
La Comissió té les següents funcions:
- Dirigir i impulsar el Conveni.
- Representar institucionalment les entitats participants.
-Garantir el desenvolupament dels convenis específics integrants del present
Conveni Marc.
-Acordar els encàrrecs específics
-Concretar els diferents convenis específics
Cinquè.- Vigència del conveni
Aquest conveni entrarà en vigor des del dia de la seva signatura, i per un termini de
quatre anys.
Sense perjudici d’aquest termini de vigència inicial, les parts podran acordar la seva
pròrroga, fins a quatre anys com a màxim.
L’acord de pròrroga es formalitzarà per escrit mitjançant la corresponent addenda al
present conveni marc
Sisè.- Modificacions i adhesions
Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans
competents de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a annex del conveni,
formant part integrant del mateix.
Igualment i d’acord amb la seva vocació supramunicipal, aquest conveni està obert
a la participació d’altres Administracions, organismes i entitats, diferents a les parts
signants, els quals es podran adherir al seu contingut mitjançant la signatura
d’addendes corresponents, a proposta de la comissió de coordinació i seguiment.
Setè – Incompliment

La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti,
requereix que la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud
en aquest sentit davant l’altra part. La desestimació expressa o presumpta
d’aquesta sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós administratiu.
Vuitè – Causes d’extinció del conveni
El present conveni es pot extingir per les causes següents:
-Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència.
-Per resolució, d’acord amb el pacte anterior.
-Per avinença de les parts signatàries.
-Per les causes
administratius.

susceptibles

de

determinar

la

resolució

dels

contractes

Nové. – Naturalesa jurídica del conveni
El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de
conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es
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L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar
lloc a la seva resolució.

regirà per les previsions sobre relacions interadministratives, per les normes
comunes de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques, i per la resta de la normativa que sigui materialment
aplicable a l’objecte de conveni
Desè.- Jurisdicció competent
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a
resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els
òrgans de l’orde jurisdiccional contenciós administratiu.”
SEGON.- AUTORITZAR l’alcaldia presidència la signatura de quants documents, tant
públics com privats, siguin necessaris per a la formalització del conveni marc de
col·laboració aprovat.
TERCER.- NOTIFICAR aquest acord a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la
Diputació de Barcelona.
Vist que, posteriorment, els municipis impulsors del Projecte Parc Rural del
Montserrat, entre ells, Castellbell i el Vilar, van signar, prèvia la seva aprovació per
part de tots ells, l’esmentat conveni marc de col·laboració.
Vist que, en data 29 de gener de 2018, el Servei d’Assistència Jurídica Local de la
Diputació de Barcelona emet dictamen que té per objecte “la formulació dels
diversos instruments jurídics que podrien servir per a gestionar el Parc Rural del
Montserrat” (pàgina 2 del dictamen). En la seva conclusió tercera es considera que
“ ... la figura més adient per a la gestió del “Parc Rural del Montserrat” seria la de la
comunitat de municipis, pels següents motius:
1) No comportaria la creació de cap persona jurídica diferenciada dels ajuntaments
que la conformarien;
3) No comportaria una despesa addicional pels consistoris, ja que no s’haurien de
sostenir costos de personal, ni mantenir una seu social pròpia: únicament s’haurien
d’assignar –en els corresponents projectes de conveni de la comunitat- les
aportacions dineràries i els recursos financers de què disposaria” (pàgina 28 del
dictamen). A aquesta conclusió hi arriba després, entre d’altres, d’analitzar els
“Límits legals a la creació d’ens instrumentals: disposició addicional novena de la
LRSAL” (punt 2.3, pàgines 10-12 del dictamen), i d’afirmar, en relació amb aquesta
norma, que la prohibició que estableix (“Las Entidades Locales del artículo 3.1 de
esta Ley y los organismos autónomos de ellas dependientes no podrán adquirir,
constituir o participar en la constitución, directa o indirectamente, de nuevos
organismos, entidades, sociedades, consorcios, fundaciones, unidades y demás
entes durante el tiempo de vigencia de su plan económico-financiero o de su plan
de ajuste”) únicament es refereix a la creació o constitució de noves persones
jurídiques diferenciades.
Vist que amb posterioritat a la data d’emissió d’aquest dictamen jurídic, per
exemple, els dies 5 de març, 3 de maig, 17 de maig o 25 de juliol, tots ells de 2018,
s’han dut a terme diferents reunions de treball en alguns dels municipis impulsors,
com per exemple va ser la de data 17 de maig de 2018, celebrada a Castellbell i el
Vilar. En aquesta reunió, si bé, com acabem de dir, el dictamen jurídic del Servei
d’Assistència Jurídica Local de la Diputació de Barcelona conclou que la figura
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2) Permetria donar resposta a la gestió del Parc de forma ràpida, senzilla i eficient.

jurídica més adient és la comunitat de municipis, s’opta per la figura de l’associació
de municipis dels articles 133 a 136 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. En
aquell instant, Castellbell i el Vilar manifesta que no hi està d’acord amb aquesta
figura jurídica, per dos motius: el primer, ja que ni la finalitat d’aquestes
organitzacions associatives (protegir i promoure els interessos comuns dels ens
locals associats), ni el seu àmbit territorial (tot el territori de Catalunya), ni la seva
consideració per a les institucions de la Generalitat de Catalunya (tenen la
consideració de representants dels interessos generals de les institucions de govern
local que agrupen), en ser radicalment diferents a allò que persegueix el futur Parc
Rural del Montserrat, no ho permeten; el segon, ja que la creació de qualsevol
associació de municipis, sigui del tipus que sigui, implica la creació d’una persona
jurídica diferenciada, entrant de ple en l’àmbit d’aplicació de la prohibició de la
disposició addicional novena de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
bases de régimen local i afectant al municipi de Castellbell i el Vilar, que, com s’ha
dit té en vigor un pla d’ajust (i, en previsió de ser aprovat, un pla econòmic
financer). L'assessora de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de
Barcelona, Helena Ullastres, assistent i moderadora de la reunió, es va
comprometre a que el dictamen jurídic també incorporaria l’associació de municipis
com a instrument jurídic possible, malgrat l’existència d’un pla d’ajust o d’un pla
econòmic-financer en vigor.
Vist que en data 3 d’agost de 2018, aquest Ajuntament va rebre correu electrònic
de la Unitat de Suport als Espais Agraris de la Diputació de Barcelona, mitjançant el
qual se’ns feia arribar l’acta de la reunió de data 25 de juliol de 2018, l’arxiu amb la
presentació exposada i una versió editable de l’esborrany d’Estatuts. Tanmateix,
s’indicava que “Reviseu els Estatuts que us adjuntem, i que ens feu arribar, si
s’escau, les vostres consideracions o conformitat als mateixos, abans del 7 de
setembre d’enguany. La versió última dels Estatuts se us farà arribar a mitjans de
setembre per tal que els pugueu aprovar en els plens municipals del mes d’octubre.
Tal i com es va acordar a la reunió del passat 25 de juliol, la voluntat és poder
constituir l’Associació al mes de Novembre”.

“En relació amb el vostre correu enviat en data 3 d’agost de 2018, un cop passat el
mes d’agost i reincorporat a la feina després de les vacances, us voldria fer algunes
consideracions:
-En data 18 de maig de 2018 us vaig enviar un correu electrònic on us manifestava,
entre d’altres qüestions, que “ ... dir-vos que em ratifico en el meu criteri jurídic pel
qual aquells Ajuntaments que tenim vigent un pla econòmic-financer o un pla
d’ajust, durant el temps de vigència d’aquests, no podem constituir, directa o
indirectament, “ ... nuevos organismos, entidades, sociedades, consorcios,
fundaciones, unidades y demás entes ...” (disp. ad. Novena.1 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, de bases de règim local). Prohibició que es vincula i que es refereix, en
termes generals, a la creació d’una persona jurídica diferent dels ens locals que la
conformen. Aquest criteri no és exclusiu meu, si no que, a mode d’exemple,
curiosament és el seguit en el dictamen de data 29 de gener de 2018 , emès per la
Direcció dels Serveis Jurídics de la Diputació de Barcelona, o és el que em consta
segueix el Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya. De conformitat amb
l’anterior, sota el meu punt de vista, la única fórmula associativa de les legalment
previstes en relació a l’assumpte que ens ocupa és la comunitat de municipis
(articles 123 a 132 TRLMRLC). “
A dia d’avui la única resposta que tenim és una nota informativa (de data 28 de
juny de 2018, sense logo de DIBA i sense signar) que vau enviar ahir per la tarda
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Vist que en data 19 de setembre de 2018, des dels serveis jurídics municipals
d’aquest Ajuntament es va enviar correu electrònic de resposta a l’anterior, amb el
següent contingut literal:

mitjançant correu electrònic i que aquest matí m’ha fet arribar l’alcaldessa, la
Montserrat Badia i Moreno. En aquesta nota entenem que dieu que l’associació que
ens ocupa no es veu afectada per la disp. ad. 9 LRBRL ja que considereu que no és
un ens instrumental, i això d’acord amb l’aplicació i la interpretació forçada de dos
preceptes, el 4.3 i el 6.2, del DECRET 110/1996, de 2 d’abril, pel qual es regula el
règim de les organitzacions associatives dels ens locals de Catalunya i el registre
corresponent. Decret que no és d’aplicació a l’associació que ens ocupa, ja que, a
mode d’exemple i entre d’altres arguments, com preveu el seu article 2.1 “l’àmbit
territorial d’acció previst per l’activitat de les associacions dels ens locals regulades
en aquest Decret serà el territori de Catalunya”, mentre que l’àmbit territorial de
l’associació que ens ocupa, d’acord amb els estatuts que heu elaborat és “els
municipis amb activitat agrària que envolten i/o estan en l’àmbit d’influència de la
muntanya de Montserrat” (article 4.1).
Us recordo que ja en el correu electrònic de data 18 de maig de 2018 al que feia
referència al principi d’aquest, enteníem que “L’ “associació de municipis” (en
termes legals, “organització associativa d’ens locals”, articles 133 a 136 TRLMRLC)
no és aplicable al cas que ens ocupa per dos motius:
- El primer, ja que ni la finalitat d’aquestes organitzacions associatives (protegir i
promoure els interessos comuns dels ens locals associats), ni el seu àmbit territorial
(tot el territori de Catalunya), ni la seva consideració per a les institucions de la
Generalitat de Catalunya (tenen la consideració de representants dels interessos
generals de les institucions de govern local que agrupen), en ser radicalment
diferents a allò que persegueix el futur Parc Rural del Montserrat, no ho permeten.
Dos incisos gràfics: 1.- Dos exemples d’aquestes associacions són la FMPC i l’ACM;
2.- Qualsevol tipus d’ens local de Catalunya podria passar a formar part d’aquesta
associació.

-Un cop mínimament analitzats els estatuts, he trobat una desconnexió entre el títol
de certs articles i el seu contingut, com per exemple succeeix en els articles 1 (es
titula “constitució, naturalesa i personalitat jurídica” i regula els deures dels socis
21 (es titula “compromisos” i regula el règim econòmic financer) i 22 (es titula
“aportacions dels membres de l’Associació” quan fa una llista de recursos
econòmics).
-Es troba a faltar, a mode d’exemple:
1.La regulació dels drets i del règim disciplinari dels associats, contingut mínim
exigit per la Llei (article 321-4.1.f Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi
civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques).
2.La determinació del règim jurídic aplicable a la contractació per part de
l’associació (com a mínim, la distribució de competències entre els diferents
òrgans), atès que aquesta té la consideració de sector públic i de poder adjudicador
d’acord i als efectes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público.
3.La determinació del règim jurídic aplicable al personal de l’associació.
-Existeix manca de precisió i/o concreció en nombrosos aspectes, fruit en molts
casos d’un redacció millorable i generadors de sèries dificultats interpretatives, com
per exemple:
1.L’article 4, referit a l’àmbit territorial, hauria de ser més concret en quant a la
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- El segon, ja que aquestes associacions tenen personalitat i capacitat jurídiques per
a complir llurs finalitats, fet que, indubtablement, les fa entrar en els supòsits de la
disp. ad. Novena de la LRBRL.”

definició d’ ”activitat agrària” i a la definició d’ “àmbit d’influència de la muntanya
de Montserrat”.
2.L’article 7.4, referit als òrgans de l’associació, ens diu, en termes molt millorables,
que “el representant de la Diputació de Barcelona tindrà vot de qualitat encara que
això signifiqui que el seu vot valgui doble”. L’atribució d’aquest vot de qualitat, que
s’hauria d’assignar al president en casos exclusivament d’empat en el resultat de
votacions, no se sap si realment és això, un vot de qualitat, o que els vots del
representant de la DIBA sempre “val” doble.
3.L’article 17 no fixa, com si ho fa en relació amb el/la secretari/a, el termini màxim
de vigència del nomenament del càrrec de tresorer.
4.L’article 23, que porta per títol “temporalitat del pressupost”, però bàsicament
regula les aportacions econòmiques dels associats, és tot ell una contradicció, ja
que a la vegada que ens diu que les quotes (ordinàries?) periòdiques podran
abonar-se per “mesos, trimestres o semestres” (article 23.b), també se’ns diu que
“les aportacions dels socis s’hauran de fer efectives en el decurs del mes de gener
de l’any pressupostari corresponent” (article 23.c).
A l’espera d’una resposta, rebeu cordials salutacions.”
Vist que, a dia d’avui, aquestes consideracions encara no han tingut resposta per
part de cap Àrea, ni la de Territori ni la de Presidència, de la Diputació de Barcelona.
Tanmateix, i davant d’aquesta falta de resposta, hi ha hagut varis intents de
mantenir converses i reunions amb personal de la Diputació de Barcelona, que fins
el dia d’avui han estat infructuosos. A dia d’avui tampoc no ha estat tramés a
aquest Ajuntament “la versió última dels Estatuts”, de forma que es té total i
absolut desconeixement de quin és el text definitiu d’aquests.

-Inviabilitat jurídica de la figura de l’organització associativa d’ens locals dels
articles 133 a 136 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, ja que ni la finalitat
d’aquestes organitzacions associatives (protegir i promoure els interessos comuns
dels ens locals associats), ni el seu àmbit territorial (tot el territori de Catalunya), ni
la seva consideració per a les institucions de la Generalitat de Catalunya (tenen la
consideració de representants dels interessos generals de les institucions de govern
local que agrupen), en ser radicalment diferents a allò que persegueix el futur Parc
Rural del Montserrat, no ho permeten.
-Inviabilitat jurídica de la figura de l’associació de municipis (Ley Orgánica 1/2002,
de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación; Llei 4/2008, de 24 d’abril,
del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques) en
relació amb els municipis que, com Castellbell i el Vilar, disposen d’un pla d’ajust o
d’un pla econòmic-financer en vigor, ja que la creació de qualsevol associació de
municipis, sigui del tipus que sigui, implica la creació d’una persona jurídica
diferenciada (veure article 1.2 de l’únic esborrany d’Estatuts de que es disposa),
entrant de ple en l’àmbit d’aplicació de la prohibició de la disposició addicional
novena de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local. En
el mateix sentit que s’expressa el dictamen jurídic emès en data 29 de gener de
2018 pel Servei d’Assistència Jurídica Local de la Diputació de Barcelona.
-D’acord amb el dictamen jurídic emès en data 29 de gener de 2018 pel Servei
d’Assistència Jurídica Local de la Diputació de Barcelona, es considera que la figura
més adient per a la gestió del “Parc Rural del Montserrat” seria la de la comunitat
de municipis.
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Vist l’informe emès pels serveis jurídics de l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar, en
què es posa de manifest el següent:

Vist que, no obstant l’anterior, l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar manifesta la
seva inequívoca voluntat de formar part del projecte del Parc Rural del Montserrat.
Atès que entenem que el projecte Parc Rural del Montserrat és una oportunitat pel
nostre municipi, des del punt de vista de desenvolupament socioeconòmic per què
comporta una posada en valor de l’activitat agrària com un actiu a explorar i
executar; perquè a partir d’una activitat econòmica es promou la protecció i
recuperació de l’entorn, i perquè tot plegat és d’interès general formar part del
projecte.
De conformitat amb l’anterior, el Ple de la Coporació, prèvia deliberació i per
unanimitat dels seus membres ACORDA:
PRIMER.- MANIFESTAR la voluntat inequívoca de l’Ajuntament de Castellbell i el
Vilar de formar part del projecte del “Parc Rural del Montserrat”.
SEGON.- PROPOSAR als municipis impulsors del projecte del “Parc Rural del
Montserrat” i a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, que
l’instrument jurídic per gestionar el futur “Parc Rural del Montserrat” sigui qualsevol
dels legalment admesos que no impliqui la creació o la constitució de cap
personalitat jurídica, permetent d’aquesta manera la participació dels municipis que
com Castellbell i el Vilar tenim un pla d’ajust o un pla econòmic financer en vigor.
TERCER.- PROPOSAR als municipis impulsors del projecte del “Parc Rural del
Montserrat” i a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, una
revisió integral dels Estatuts proposats, de forma que es corregeixin les
imprecisions detectades.
QUART.- NOTIFICAR aquests acords als municipis impulsors del projecte del “Parc
Rural del Montserrat” (Abrera, El Bruc, Castellgalí, Collbató, Castellolí, Esparreguera,
Marganell, Monistrol de Montserrat, Olesa de Montserrat, Rellinars, Sant Salvador de
Guardiola, Sant Vicenç de Castellet, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls) i a l’Àrea
de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona.

Document signat electrònicament al marge
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I perquè així consti lliuro la present certificació d’ordre i amb el vistiplau de la Sra.
Montserrat Badia Moreno, alcaldessa-presidenta. Castellbell i el Vilar,

