
 

 

Benvolguts, 
 
En resposta a les qüestions manifestades amb el vostre escrit sobre la resposta en data 12 de 
desembre de 2011, em remeto al continguts expresses en el meu escrit anterior, tot manifestant 
els següents aclariments: 
 

1. El tema plantejat en el manifest, un cop realitzada la valoració dels serveis tècnics del 
Consorci, depassa les seves atribucions i correspon valorar i determinar a l’Assemblea 
General, que segons els estatuts, és l’òrgan suprem de deliberació i decisió del 
Consorci, on hi son representats tots els ajuntaments del Parc, l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. Es reuneix de forma 
ordinària 2 cops l’any. Es preveu la propera reunió a finals d’aquest trimestre. 

 
2. Segons la informació que disposem, el que s’observa a la fotografia que va aparèixer en 

un mitjà de comunicació, és la posició de descans quan s’atura la marxa d’una secció de 
soldats del Batalló de Caçadors de Muntanya de Barcelona IV/62. 

 
3. Quan es parla d’afectació a l’entorn, es refereix a l’afectació des del punt de vista de 

l’impacte real de les persones o activitats sobre el medi ambient o a la interferència amb 
altres activitats col·lectives. 

 
4. La normativa vigent de regulació dels usos del Parc de Collserola són les Ordenances, 

les qual tenen com a finalitat principal completar les previsions de la normativa del Pla 
especial d’ordenació i de Protecció del Medi Natural del Parc de Collserola, en relació 
amb la regulació detallades de llur freqüentació, usos i activitats admesos dins de 
l’àmbit del Parc. Es van aprovar definitivament en data 5 de desembre de l’any 2000. El 
text complet d’aquestes Ordenances del Parc de Collserola es poden consultar al web 
del Parc al següent enllaç: 
http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/reglaments 

 
Cordialment, 
 
 
 
 
 
Marià Martí i Viudes 
Director Gerent 
 
Barcelona, 28 de desembre de 2011 


