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Dimecres, 24 d'octubre de 2012

ALTRES ENTITATS

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

ANUNCI

Exp. 2011/220-AG.

L'Assemblea General del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola va adoptar, en la seva sessió de data 24  
d’abril de 2012, entre d'altres, l'acord d'aprovar inicialment el Reglament del Consell Científic Assessor.

L'anunci d’informació pública corresponent a l’aprovació inicial de l'esmentat Reglament fou publicat al Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona de data 25 de juny de 2012, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6172, de  
data 17 de juliol de 2012, al diari "El Periódico de Catalunya" de data 25 de juliol de 2012 i al tauler d'anuncis de l'entitat.

En aquest sentit, i de conformitat amb la data de l'anunci publicat al DOGC, el període per a la interposició d’al·legacions 
va finalitzar el proppassat 22 d’agost de 2012.

En conseqüència, s'ha d'entendre aprovat definitivament el citat Reglament, el text del qual es transcriu a continuació:

“REGLAMENT DEL CONSELL CIENTÍFIC ASSESSOR DEL CONSORCI DEL PARC NATURAL DE LA SERRA DE 
COLLSEROLA.

Article 1. Constitució.

Es constitueix el Consell Científic Assessor, amb la finalitat d’assessorar el Consorci del Parc Natural de la Serra de  
Collserola sobre les actuacions a portar a terme al Parc Natural de la Serra de Collserola, a partir del coneixement 
científic.

Article 2. Funcions.

El Consell Científic Assessor realitzarà les funcions següents:

a) Formular propostes de millora de la gestió del Parc Natural per a un millor assoliment dels seus objectius.
b) Formular propostes per a la recerca en l’àmbit del Parc Natural.
c) Emetre informes sobre els afers que els altres òrgans del Parc Natural sotmetin a la seva consideració.
d) Ser informats regularment dels plans, els projectes i les actuacions duts a terme en la gestió del Parc Natural.

Article 3. Composició.

El Consell Científic Assessor quedarà integrat per representants del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, 
d’Universitats i altres entitats científiques i de recerca de l’àmbit dels espais naturals.

Article 4. Nombre de membres i càrrecs.

El Consell Científic Assessor estarà format per sis vocals, un president i un secretari. La Presidència recaurà en el cap 
del  Servei  de Medi  Natural  del  Consorci  del  Parc de  la  Serra de Collserola,  o  persona en qui  delegui,  i  en serà 
vicepresident  el  vocal  escollit  per la resta de membres del  Consell  Científic  Assessor.  Actuarà com a secretari,  el  
secretari del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola o persona que el substitueixi.

Article 5. Elecció dels membres.

Els vocals seran escollits per l’Assemblea General del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola a proposta de 
la Comissió Executiva, entre representants que compleixin amb el requisit de professionalitat i capacitat.
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Article 6. Duració.

La duració del càrrec de vocal del Consell Científic Assessor serà de quatre anys. No obstant això, tots els vocals 
deixaran  de  tenir  aquesta  condició  quan  hi  renunciïn  o  deixin  de  ser  membres  de  les  entitats  i  institucions 
representades.

Article 7. El president i el vicepresident.

Correspon  al  president,  a  banda  de  representar  el  Consell  Científic  Assessor  davant  tota  classe  d’autoritats 
administratives i  judicials,  elaborar l’ordre del  dia,  convocar,  presidir  i  aixecar les sessions i  vot  de qualitat  en cas 
d’empat.

El vicepresident substituirà el president en els casos d’absència, vacant o malaltia, en les seves atribucions.

Article 8. Règim de sessions.

El Consell  Científic Assessor celebrarà com a mínim una sessió ordinària anual i en sessió extraordinària totes les 
vegades que sigui necessari, prèvia convocatòria del president o bé quan ho proposi la tercera part dels seus membres.

El  Consell  Científic  Assessor celebrarà les seves sessions a la seu del  Consorci  del  Parc Natural  de la  Serra de 
Collserola.

A les reunions del Consell Científic Assessor hi podran participar les persones que el mateix òrgan consideri convenient 
per tractar de qualsevol assumpte, amb veu però sense vot.

Article 9. Normes supletòries.

Amb caràcter supletori de les presents normes, s’aplicarà la normativa d’aplicació als ens col·legiats administratius de 
naturalesa local.”

La qual cosa es fa pública als efectes del previst a l’article 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprovà el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i a l’article 196.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, 
pel qual s’aprovà el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

Si voleu impugnar aquest acord, que posa fi a la via administrativa, heu d’interposar recurs contenciós administratiu 
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, a  
comptar des del dia següent a la publicació d’aquest anunci.

Barcelona, 16 d’octubre de 2012
El secretari, Sebastià Grau Ávila

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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