2CP01/13
Acta de la sessió ordinària del Consell Plenari del Consorci del Parc de la Serralada Litoral
celebrada el 20 de març de 2013

A Cabrera de Mar, comarca del Maresme, a les tretze hores i deu minuts del dia 20 de març de
2013, es reuneixen en sessió ORDINÀRIA del CONSELL PLENARI a la Sala d’Actes de la Seu
del Consorci, sota la Presidència del Sr. Rafael Ros i Penedo, els representants designats pels
Ens consorciats següents:
Sr. Andreu Francisco i Roger, representant de l’Ajuntament d’Alella.
Sr. Pere Móra Juvinyà, representant de l’Ajuntament d’Argentona.
Sr. Antonio Abel Nuri, representant de l’Ajuntament de Cabrera de Mar.
Sr. Rafael Ros Penedo, representant de l’Ajuntament de La Roca del Vallès.
Sra. Maria Rosa Viñallonga Antich, representant de l’Ajuntament de Montornès del Vallès.
Sr. Antoni López Guillén, representant de l’Ajuntament de Premià de Dalt
Sr. David Ricart Miró, representant de l’Ajuntament de Vallromanes.
Sr. Joan Adell i Pla, representant de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt.
Sr. Joaquim Brustenga Etxauri, representant del Consell Comarcal del Vallès Oriental.
Sr. Marià Morera Goberna, representant de la Generalitat de Catalunya.
Assisteixen també, amb veu i sense vot:
Marc Almendro Campillo, representant suplent de l’Ajuntament d’Alella.
Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci
Sr. Jordi Bellapart Colomer, Conseller Delegat del Consorci
Sr. Quique Rasche Villanova, Cap de la Direcció Territorial Oriental de l’Àrea d’Espais Naturals
de la Diputació de Barcelona.
Ha anunciat la seva incorporació durant el decurs de la reunió:
Sra. Teresa Casellas Abella, representant suplent de l’Ajuntament de Teià.
Han excusat la seva assistència:
Sra. Marina Infiesta Sander, representant de l’Ajuntament de Cabrils.
Sr. Héctor González Guijarro, representant de l’Ajuntament de Tiana
Sr. Ramon Majà Esteve, representant de l’Ajuntament de Vilanova del Vallès
Sr. Eudald Calvo i Català, representant del Consell Comarcal del Maresme
Sr. Andreu Carreras Puigdelliura, representant de la Diputació de Barcelona.
No han assistit:
Sr. Juan Francisco Garcia Cava, representant de l’Ajuntament de Martorelles
Sra. Olivia Mones Estévez, representant de L’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles.
Hi ha quòrum de constitució en primera convocatòria segons l’establert a l’article 22.2 dels
Estatuts vigents del Consorci i a l’article 98. c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text refós del a Llei Municipal i de Règim local de Catalunya.
Essent les 13.15 hores, en segona convocatòria s’obre l’acte donant-se compte per part del Sr.
Secretari, Sr. Santiago Pérez Olmedo, dels punts que consten a la convocatòria i que ja són del
coneixement dels assistents.
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 2CP04/12 DE 21 DE
NOVEMBRE DE 2012

Havent estat distribuït l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del Consell Plenari del
Consorci Parc Serralada Litoral 2CP04/12 de 21 de novembre de 2012, juntament amb la
tramesa de la convocatòria de la present sessió, seguidament se sotmet a votació.
A continuació, per unanimitat dels assistents, s’aprova l’acta de la sessió ordinària del Consell
Plenari del Consorci Parc Serralada Litoral 2CP04/12 de 21 de novembre de 2012.
2.- PRESA DE POSSESSIÓ DE NOUS REPRESENTANTS, SI S’ESCAU.
No estan presents a la sessió plenària cap dels nous representants que han estat nomenats
per alguna de les entitats consorciades i que resten pendents de prendre possessió del càrrec.
Essent les 13:30 hores s’incorpora a la present sessió de Consell Plenari del Consorci del
Consorci del Parc de la Serralada Litoral la Sra. Teresa Casellas Abella, representant suplent
de l’Ajuntament de Teià.
3.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PRESSUPOST, DE LA PLANTILLA I DE LA RELACIÓ
DE LLOCS DE TREBALL PER L’EXERCICI 2013.
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci, que
intervé per exposar extensament aquest punt de l’ordre del dia.
Seguidament intervé el Sr. President per exposar que des de la Diputació de Barcelona s’ha fet
un esforç en la seva col·laboració amb el Consorci; així com que la quota extraordinària, que
s’ha previst per tal de poder abordar l’arranjament de les futures instal·lacions del Consorci a
Can Magarola d’Alella i consegüent estalvi del lloguer actual, són un xifra molt similar al 25% de
la quota.
Seguidament es produeix un breu debat entorn el conjunt del document del pressupost 2013. A
aquests efectes, la Sra. Teresa Casellas Abella, representant suplent de l’Ajuntament de Teià,
manifesta que l’Ajuntament de Teià no té contemplada en el pressupost aprovat per enguany la
quota extraordinària, per la qual cosa anuncia que s’abstindrà en la votació d’aquest punt de
l’ordre del dia, malgrat que està plenament d’acord amb el plantejament de canvi de seu a Can
Magarola. Tanmateix intervé el Sr. Antonio Abel Nuri, representant de l’Ajuntament de Cabrera
de Mar, per manifestar que Cabrera de Mar està en disposició de poder assumir el pagament
de la xifra de la quota ordinària consignada al seu pressupost d’enguany, que seria del 100%.
A continuació i per part del Sr. Secretari es dóna lectura a la proposta d’acord. Seguidament,
se sotmet a votació el present punt de l’ordre del dia, essent que amb 1 abstenció de la Sra.
Teresa Casellas Abella, representant suplent de l’Ajuntament de Teià, i 10 vots a favor de la
resta de membres representants dels ens consorciats presents, s’aprova el següent acord:
“Per part de la gerent del Consorci del Parc de la Serralada litoral, ha estat format i elaborat el
Pressupost del Consorci del Parc de la Serralada Litoral
Atès el que disposen articles 162 a 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; els articles 2 a 23 del
RD 500/90 i els articles 3, 19 i 22 de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, general d’estabilitat
pressupostària.
Atès que el Consell Plenari és l’òrgan competent per a l’aprovació del pressupost anual
d’explotació i inversions, d’acord amb l’article 10.5 dels estatuts
Es per tot això que es proposa al Consell Plenari l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici 2013, amb els següents
estats d’ingressos i despeses :
Pressupost d'Ingressos
CAP. III
TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
CAP. IV
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP. VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
CAP.V
INGRESSOS PATRIMONIALS
Total Ingressos

2013
300,00
693.863,89
93.142,11
100,00
789.419,00

Total despeses

528.211,73
143.951,26
500,00
7.231,52
109.524,49
789.419,00

Pressupost de Despeses
CAP.I
DESPESES DE PERSONAL
CAP.II
DESPESES CORRENTS
CAP.III
DESPESES FINANCERES
CAP.IV
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP.VI
INVERSIONS

SEGON.- Aprovar les Bases d’Execució del Pressupost 2013
TERCER.- Aprovar la plantilla de personal del Consorci, d’acord amb el quadre següent:
PLANTILLA DEL PERSONAL – EXERCICI 2013
(Art. 26 del Decret 214/1990, de 30 de juliol)
___
Consorci del Parc de
la Serralada Litoral

Grup
Subgrup

Places

Vacants
___

FUNCIONARIS
___
Escala Administració Especial
Subescala tècnica

A1

1
___

LABORALS INDEFINITS
Tècnics superiors
Tècnics mitjans
Auxiliars administratius
Auxiliars- guarda forestal
Auxiliars- guarda forestal (*)
* A extingir

A1
C1
C2
C1
C2

2
1
1
7
3

___
1
1
4
2
___

LABORALS TEMPORALS
Auxiliars
Auxiliars
Total

- guarda
- guaita

C2
C2

1
8
24

___
1
8
___
16

QUART.- Aprovar la Relació de Llocs de Treball descrits a les fitxes resumides en l’índex
següent:
RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 2013
(Art. 26 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol)
Amb motiu de l’aprovació del pressupost corresponent a l’exercici 2013 s’escau aprovar la
Relació de Llocs de Treball del Consorci del Parc de la Serralada Litoral.
2013
Lloc de treball
Personal
Auxiliar administratiu
Laboral
Biòleg
Laboral
Cap d'Unitat de Guarderia
Laboral
Director
Laboral
Gerent
Funcionari
Guaita
Eventual
Guarda forestal
Eventual/Laboral
Responsable de Gestió Administrativa Laboral
Secretari
Laboral
Interventor
Laboral
Tècnic Assessor de la Presidència
Laboral
Tècnic en Gestió del Medi Natural
Laboral
Tresorer
Laboral
CINQUÈ.- Exposar al públic el present expedient d’aprovació inicial del pressupost 2013 de
l’entitat i aprovació de plantilla de personal i mitjançant la inserció d’un anunci en el Butlletí
Oficial de la Província i al tauler d’anuncis del consorci durant el termini de quinze dies hàbils,
durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions, amb el ben entès que de no
formular-se’n cap l’acord inicial esdevindrà definitiu sense necessitat de cap altre acord
exprés”.
4.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI PER DETERMINAR L’IMPORT
EXTRAORDINARI DE LA QUOTA ORDINÀRIA DE PARTICIPACIÓ DELS AJUNTAMENTS
CONSORCIATS PER A L’EXERCICI 2013.
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci que
exposa extensament aquest punt de l’ordre del dia.
A continuació i per part del Sr. Secretari es dóna lectura a la proposta d’acord. Seguidament,
se sotmet a votació el present punt de l’ordre del dia, essent que per unanimitat dels assistents
s’aprova el següent acord:
“Amb l’objecte de reduir la pressió financera sobre els ajuntaments que participen del Consorci
del Parc de la Serralada Litoral, la Diputació de Barcelona ha previst per l’exercici 2013 una
quota que inclou el 50% de la quota ordinària aportada pels ajuntaments l’any 2010.
Mercès a aquesta aportació els ajuntaments consorciats aportaran l’any 2013 una quota
reduïda, circumstància que quedarà fixada mitjançant un conveni entre el Consorci i els 14
ajuntaments consorciats.
És per això que es proposa al Consell plenari l’adopció dels següents ACORDS

PRIMER.- Aprovar el
CONVENI PER DETERMINAR L’IMPORT EXTRAORDINARI DE LA QUOTA ORDINÀRIA DE
PARTICIPACIÓ DELS AJUNTAMENTS CONSORCIATS PER A L’EXERCICI 2013
Cabrera de Mar, 20 de març de 2013
REUNITS
D’una banda el Sr. Rafael Ros Penedo, president del Consorci del Parc de la Serralada Litoral,
en representació d’aquest ens.
I d’altra
Sr. Andreu Francisco i Roger, representant de l’Ajuntament d’Alella.
Sr. Pere Móra Juvinyà, representant de l’Ajuntament d’Argentona.
Sra. Núria Pera Maltes, representant de l’Ajuntament de Cabrera de Mar.
Sra. Marina Infiesta Sander, representant de l’Ajuntament de Cabrils.
Sr. Manel Álvarez Herrera, en representació de l’Ajuntament de La Roca del Vallès
Sr. Juan Francisco Garcia Cava, representant de l’Ajuntament de Martorelles
Sra. Maria Rosa Viñallonga Antich, representant de l’Ajuntament de Montornès del Vallès.
Sr. Antoni López Guillén, representant de l’Ajuntament de Premià de Dalt
Sra. Olivia Mones Estévez, representant de L’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles.
Sr. Joan Castan Peyron, representant de l’Ajuntament de Teià.
Sr. David Ricart Miró, representant de l’Ajuntament de Vallromanes.
Sr. Ramon Majà Esteve, representant de l’Ajuntament de Vilanova del Vallès
Sr. Joan Adell i Pla, representant de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt.
Sr. Héctor González Guijarro, representant de l’Ajuntament de Tiana
Tots ells assistís per Santiago Pérez Olmedo, Secretari del Consorci del Parc de la Serralada
Litoral
MANIFESTEN
1. Que es fa necessari formalitzar l’import extraordinari de la quota de participació dels
ajuntaments adherits al Consorci del Parc de la Serralada Litoral per a l’exercici 2013
de forma específica i puntual.
2. Que les persones reunides representen als consistoris esmentats atesos els
nomenaments formalitzats en els respectius plens municipals i tenen, per tant,
capacitat per subscriure els presents
PACTES
1. Fixar l’import extraordinari de les quotes ordinàries dels ajuntaments consorciats per a
l’exercici 2013 que es detalla a continuació:
Ens
Aportació ordinària Ajuntament d’Alella
Aportació ordinària Ajuntament d’Argentona
Aportació ordinària Ajuntament de Cabrera de Mar
Aportació ordinària Ajuntament de Cabrils
Aportació ordinària Ajuntament de Martorelles
Aportació ordinària Ajuntament de Montornès del Vallès
Aportació ordinària Ajuntament de Premià de Dalt
Aportació ordinària Ajuntament de la Roca del Vallès

Import
12.427,93
19.902,25
8.145,79
8.074,62
7.292,54
18.957,28
13.600,89
22.580,37

Aportació ordinària Ajuntament de Sta. Mª de Martorelles
Aportació ordinària Ajuntament de Teià
Aportació ordinària Ajuntament de Tiana
Aportació ordinària Ajuntament de Vallromanes
Aportació ordinària Ajuntament de Vilanova del Vallès
Aportació ordinària Ajuntament de Vilassar de Dalt

2.414,56
8.294,07
1.634,79
5.593,22
9.686,84
12.866,89

2. El calendari de pagament de les quotes de participació dels ajuntaments consorciats es
fixa segons els terminis següents:
Pagament del 50% de la quota prevista per a 2013 abans del 28 de juny de 2013
Pagament del 50% restant abans del 30 d’octubre de 2013
3. La vigència d’aquest conveni es fixa fins el 31 de desembre de 2013
4. Aquest conveni es pot extingir per alguna de les causes següents:
1.- De mutu acord entre les parts.
2.- Per l'incompliment per qualsevol d'ambdues parts de les clàusules pactades.
3.- Qualsevol altra causa determinada en la legislació vigent.
Aquest conveni té naturalesa administrativa. Els dubtes que es puguin plantejar sobre la seva
interpretació es resoldran de mutu acord entre les parts. No obstant això, en cas de
persistència del desacord correspondrà a la jurisdicció contenciosa administrativa resoldre les
qüestions litigioses que puguin sorgir de la seva interpretació i compliment
SEGON.- Notificar el present acord als ajuntaments que hi participen per tal que puguin
procedir a la seva preceptiva aprovació.”
5.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI PER DETERMINAR UNA QUOTA
EXTRAORDINÀRIA DELS AJUNTAMENTS CONSORCIATS PER AL FINANÇAMENT DE
LES OBRES D’ADEQUACIÓ DE LA MASIA DE CAN MAGAROLA COM A SEU
ADMINISTRATIVA DEL CONSORCI DEL PARC DE LA SERRALADA LITORAL
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci que
exposa extensament aquest punt de l’ordre del dia.
Intervé la Sra. Teresa Casellas Abella, representant suplent de l’Ajuntament de Teià, que
manifesta que pels motius exposats en el punt de l’ordre del dia referent a l’aprovació del
pressupost es veu en la obligació d’anunciar que s’abstindrà en la votació d’aquest punt de
l’ordre del dia.
“A continuació i per part del Sr. Secretari es dóna lectura a la proposta d’acord. Seguidament,
se sotmet a votació el present punt de l’ordre del dia, essent que amb 1 abstenció de la Sra.
Teresa Casellas Abella, representant suplent de l’Ajuntament de Teià, i 10 vots a favor de la
resta de membres representants dels ens consorciats presents, s’aprova el següent acord:
Que en compliment de l’acord del Consell Plenari de 4 de maig de 2011 en el sentit de
traslladar la seu administrativa del Consorci del Parc de la Serralada Litoral a la masia de Can
Magarola d’Alella es fa necesser ari dur a terme obres per a l’adaptació dels espais tal i com es
recull a la Memòria valorada que s’incorpora a aquest expedient

Per tal de fer front al cost de les dites obres alguns dels ajuntaments consorciats aportaran
l’any 2013 una quota única i extraordinària, circumstància que quedarà fixada mitjançant un
conveni entre el Consorci i els ajuntaments que hi participen.
És per això que es proposa al Consell plenari l’adopció dels següents ACORDS
PRIMER.- Aprovar el
CONVENI PER DETERMINAR UNA QUOTA EXTRAORDINÀRIA DELS AJUNTAMENTS
CONSORCIATS PER AL FINANÇAMENT DE LES OBRES D’ADEQÜACIÓ DE LA MASIA DE
CAN MAGAROLA COM A SEU ADMINISTRATIVA DEL CONSORCI
Cabrera de Mar, 20 de març de 2013
REUNITS
D’una banda el Sr. Rafael Ros Penedo, president del Consorci del Parc de la Serralada Litoral,
en representació d’aquest ens.
I d’altra
Sr. Andreu Francisco i Roger, representant de l’Ajuntament d’Alella.
Sr. Pere Móra Juvinyà, representant de l’Ajuntament d’Argentona.
Sra. Núria Pera Maltes, representant de l’Ajuntament de Cabrera de Mar.
Sra. Marina Infiesta Sander, representant de l’Ajuntament de Cabrils.
Sr. Manel Álvarez Herrera, en representació de l’Ajuntament de La Roca del Vallès
Sr. Juan Francisco Garcia Cava, representant de l’Ajuntament de Martorelles
Sra. Maria Rosa Viñallonga Antich, representant de l’Ajuntament de Montornès del Vallès.
Sr. Antoni López Guillén, representant de l’Ajuntament de Premià de Dalt
Sra. Olivia Mones Estévez, representant de L’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles.
Sr. Joan Castan Peyron, representant de l’Ajuntament de Teià.
Sr. David Ricart Miró, representant de l’Ajuntament de Vallromanes.
Sr. Ramon Majà Esteve, representant de l’Ajuntament de Vilanova del Vallès
Sr. Joan Adell i Pla, representant de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt.
Tots ells assistís per Santiago Pérez Olmedo, Secretari del Consorci del Parc de la Serralada
Litoral
MANIFESTEN
3. Que el Consell Plenari del Consorci, en sessió celebrada el 4 de maig de 2011 va
acordar el trasllat de la seu administrativa del Consorci a la masia de Can Magarola a
Alella.
4. Que l’acord de cessió de l’equipament és descrit al document “CONVENI ENTRE EL
CONSORCI i L’AJUNTAMENT AUTORITZANT LA UTILITZACIÓ DE LA MASIA DE
CAN MAGAROLA COM A SEU ADMINISTRATIVA DEL CONSORCI”.
5. Que és necessari realitzar obres de millora i adequació de les instal·lacions de la masia
per tal d’acollir de forma adient els diferents serveis del Consorci. Aquestes obres estan
descrites i valorades al projecte “MEMÒRIA VALORADA DEL CONDICIONAMENT
INTERIOR D’ALGUNS ESPAIS DEL PRIMER PIS DE LA MASIA DE CAN MAGAROLA
PER UBICAR DEPENDÈNCIES DEL CONSORCI DEL PARC DE LA SERRALADA
LITORAL. Març 2013”.

6. Que les persones reunides representen als consistoris esmentats atesos els
nomenaments formalitzats en els respectius plens municipals i tenen, per tant,
capacitat per subscriure els presents
PACTES
1. Fixar una quota única i extraordinària a satisfer pels ajuntaments consorciats al 2013,
que serà destinada en la seva totalitat al finançament de les obres d’adequació de la
masia de Can Magarola d’Alella per acollir la seu administrativa del Consorci del Parc
de la Serralada Litoral, pels imports que es detallen a continuació:
Ens
Aportació ordinària Ajuntament d’Alella
Aportació ordinària Ajuntament d’Argentona
Aportació ordinària Ajuntament de Cabrera de Mar
Aportació ordinària Ajuntament de Cabrils
Aportació ordinària Ajuntament de Martorelles
Aportació ordinària Ajuntament de Montornès del Vallès
Aportació ordinària Ajuntament de Premià de Dalt
Aportació ordinària Ajuntament de la Roca del Vallès
Aportació ordinària Ajuntament de Sta. Mª de Martorelles
Aportació ordinària Ajuntament de Teià
Aportació ordinària Ajuntament de Vallromanes
Aportació ordinària Ajuntament de Vilanova del Vallès
Aportació ordinària Ajuntament de Vilassar de Dalt
TOTAL

Import
7.975,02
11.119,05
4.411,30
4.538,64
4.591,27
9.910,56
7.487,53
12.250,33
1.676,75
4.927,52
3.337,16
5.648,75
7.419,67
85.293,54

2. En el cas de únic de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i a sol·licitud expressa de l’ens, es
fixa la distribució següent de l’aportació extraordinària corresponent a aquest
ajuntament: 3000 euros l’any 2013 + 4420 euros l’any 2014: = 7.420 euros .
L’ajuntament d’Alella avançarà l’any 2013 4.420 euros corresponents a l’aportació de
l’ajuntament de Vilassar de Dalt, quantitat que recuperarà l’any 2014.
3. Fixar com a termini màxim per al pagament de la dita quota extraordinària el 30 de
maig de 2013
4. La vigència d’aquest conveni es fixa fins el 31 de desembre de 2013
5. Aquest conveni es pot extingir per alguna de les causes següents:
1.- De mutu acord entre les parts.
2.- Per l'incompliment per qualsevol d'ambdues parts de les clàusules pactades.
3.- Qualsevol altra causa determinada en la legislació vigent.
Aquest conveni té naturalesa administrativa. Els dubtes que es puguin plantejar sobre la seva
interpretació es resoldran de mutu acord entre les parts. No obstant això, en cas de
persistència del desacord correspondrà a la jurisdicció contenciosa administrativa resoldre les
qüestions litigioses que puguin sorgir de la seva interpretació i compliment.
I en prova de conformitat, totes les parts signen aquest conveni en 14 còpies i a un sol efecte,
en el lloc i en l’encapçalament en presència del secretari del Consorci del Parc de la Serralada
Litoral

SEGON.- Notificar el present acord als ajuntaments que hi participen per tal que puguin
procedir a la seva preceptiva aprovació.”
Essent les 13:48 hores s’absenta de la present sessió de Consell Plenari el Sr. Marià Morera
Goberna, representant de la Generalitat de Catalunya.
6.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2012.
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci, que
intervé per exposar aquest punt de l’ordre del dia.
Mitjançant el Decret 005/2013, de 28 de febrer va aprovar-se la liquidació de l’exercici 2012
amb el contingut literal següent:
“Vist l’expedient de liquidació del Consorci del Parc Serralada Litoral corresponent a l’exercici
de 2012 formulada per la Intervenció de Fons, en compliment del que es disposa als articles
89 i 90 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, i els articles 191,192 i 193 del Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals.
De conformitat amb allò que disposen els esmentats articles, per la present
HE RESOLT:
Primer.- Aprovar la liquidació del Pressupost de la Corporació de l’exercici de 2012, segons el
resum següent:
RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Drets reconeguts nets de l’exercici

702.251,25 €

b) Obligacions reconegudes netes

665.276,23 €

c) Resultat Pressupostari de l’exercici

36.975,02 €

Desviaments Positius finançament de l’exercici
Desviaments Negatius finançament de l’exercici
Despeses Finançades amb R.T.D.G.

5.462,13 €
0,00 €
21.273,69 €

Resultat Pressupostari ajustat

52.786,58 €

ROMANENT DE TRESORERIA
1. Fons líquids de tresoreria a fi de l’exercici

117.406,57 €

2. Drets pendents de cobrament a 31.XII.2012

117.242,96 €

De l’exercici corrent

69.582,30 €

D’exercicis tancats

47.660,66 €

D’altres operacions no pressupost

0,00 €

Ingressos pendents d’aplicació definitiva (-)

0,00 €

3. Obligacions pendents de pagament a 31.XII.2012
De l’exercici corrent

60.455,42 €
41.719,10 €

D’exercicis tancats

0,00 €

D’altres operacions no pressupost.

17.736,32 €

Pagaments pendents d’aplicació definitiva (-)
I. Romanent de Tresoreria total

0,00 €
174.194,11 €

II. Saldos de dubtós cobrament (-)

30.064,86 €

III. Excés de finançament afectat

17.620,69 €

IV. Romanent de Tresoreria per a despeses generals

126.508,56 €

Segon.- Incorporar a l’exercici 2013, vist el Romanent de Tresoreria que presenta aquesta
liquidació, els següents crèdits compromesos:
Aplicació

Import

Nom terc.

2012

172 2270601

472,00

Institut Català d'Ornitologia

2012

172 2270601

12,00

Institut Català d'Ornitologia

2012

172 2270601

101,69

Minuartia estudis ambientals, S.L.

2012

172 2270601

4.000,00

Minuartia estudis ambientals, S.L.

2012

172 2270601

1.000,00

Museu de Granollers. Ciències Naturals

2012

172 2270601

1.137,40

Museu de Granollers. Ciències Naturals

2012

172 2270601

76,27

Minuartia estudis ambientals, S.L.

2012

172 2270601

3.000,00

Minuartia estudis ambientals, S.L.

Tercer.- Donar compte d’aquest decret al Consell Plenari del Consorci a la primera sessió que
es celebri.
Quart.- Trametre còpia de la Liquidació a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de
Catalunya.”
En compliment de la disposició quarta de l’esmentada resolució es procedeix a donar compte al
Consell Plenari de la dita resolució la qual consta a l’expedient.
7.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’INVENTARI GENERAL DE BÉNS DEL CONSORCI DEL
PARC DE LA SERRALADA LITORAL
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci, que
intervé per exposar aquest punt de l’ordre del dia.
A continuació i per part del Sr. Secretari es dóna lectura a la proposta d’acord. Seguidament,
se sotmet a votació el present punt de l’ordre del dia, essent que per unanimitat dels assistents
s’aprova el següent acord:

“Per part del Secretari del Consorci s’ha preparat la documentació pertinent corresponent a la
aprovació de l’inventari general de béns del Consorci del Parc de la Serralada Litoral referida a
la data 31 de desembre de 2012.
D'acord amb l’article 206.2 de la Llei 8/1087, de 15 d’abril, municipal i de règim local de
Catalunya, cal procedir anualment a l’aprovació de l’inventari general de béns, que correspon al
Consell Plenari d’acord amb l’apartat 3 del mateix precepte.
Per tot això, el President proposa al Consell Plenari l’adopció dels següents
ACORDS:
PIMER.- APROVAR l’inventari general de béns del Consorci, actualitzat a data 31 de desembre
de 2012, que s’incorpora com annex al present acord.
SEGON.- REMETRE còpia de l’esmentat inventari al Departament de Gover-nació i Relacions
Institucionals de la Generalitat de Catalunya i a la Subdelegació del Govern.”
Essent les 13:55 hores s’absenta de la present sessió de Consell Plenari el Sr. Pere Móra
Juvinyà, representant de l’Ajuntament d’Argentona.
8.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL CONSORCI
DEL PARC DE LA SERRALADA LITORAL I L’AJUNTAMENT D’ALELLA AUTORITZANT LA
UTILITZACIÓ DE LA MASIA DE CAN MAGAROLA COMA SEU ADMINISTRATIVA DEL
CONSORCI, APROVAT PEL CONSELL PLENARI EN SESSIÓ DE 4 DE MAIG DE 2011.
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci, que
intervé per exposar aquest punt de l’ordre del dia.
Seguidament intervé el Sr. Andreu Francisco i Roger, representant de l’Ajuntament d’Alella, per
manifestar que des de l’Ajuntament d’Alella s’ha apostat clarament pel Consorci i vol fer constar
l’agraïment de la feina feta per part de la Sra. Iguázel Pac, Gerent del Consorci, així com del
regidor Sr. Marc Almendro, per haver pogut concloure els termes definitius de la redacció del
document que possibilitarà l’establiment de la seu del Consorci a Can Magarola.
A continuació i per part del Sr. Secretari es dóna lectura a la proposta d’acord. Seguidament,
se sotmet a votació el present punt de l’ordre del dia, essent que per unanimitat dels assistents
s’aprova el següent acord:
“El Consell Plenari en sessió celebrada el 4 de maig de 2011 va acordar el trasllat a la masia
de Can Magarola d’Alella de la seu administrativa del Consorci.
En aquesta mateixa sessió va aprovar el Conveni on es determinaven les condicions i
circumstàncies en que s’autoritzava la utilització de la masia.
A instàncies de l’Ajuntament d’Aella s’ha revisat el contingut de l’esmentat conveni, per tal de
precisar alguns aspectes que en el text incial quedaven pot definits.
D’altra banda es disposa de la Memòria valorada de les obres d’adequació dels espais cedits
per acollir els serveis necessaris per al funcionament de l’equipament com a seu administrativa
del Consorci, que s’incorpora com annex al dit text.
És per això que es proposa al Consell Plenari l’adopció dels següents ACORDS
PRIMER.- Aprovar el text modificat que es transcriu a continuació del

CONVENI ENTRE EL CONSORCI i L’AJUNTAMENT AUTORITZANT LA UTILITZACIÓ DE
LA MASIA DE CAN MAGAROLA COM A SEU ADMINISTRATIVA DEL CONSORCI.
Alella, 20 de març de 2013
ENTITATS QUE INTERVENEN :
CONSORCI DEL PARC DE LA SERRALADA LITORAL, representat pel President del Consorci
del Parc Serralada Litoral (en endavant Consorci), Sr. Rafel Ros Penedo, en ús de les facultats
que li són conferides per l’article 12.2 dels Estatuts del Consorci.
AJUNTAMENT D’ALELLA (en endavant Ajuntament), representat per l’Alcalde, l’Il·lm. Sr.
Andreu Francisco i Roger en ús de les facultats que li són conferides per l’art. 92.3.a) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del Règim Local.
Ambdós assistits pel Sr. Santiago Pérez Olmedo, secretari del Consorci i pel Sr. Félix José
Valdés Conde, secretari de l’Ajuntament.
Intervenen en funció dels seus càrrecs respectius i en ús de les facultats que tenen conferides,
i ambdues parts exposen a títol de preàmbul els següents:
ANTECEDENTS
I.

Que l’Ajuntament és propietari de la finca, denominada Can Magarola, al terme
municipal d’Alella.

II.

Que el Consorci es mostra interessat en la utilització de l’edifici i terrenys adjacents
per a poder-los destinar a acollir la seu administrativa del Consorci.

III.

Que l’Ajuntament, com a municipi integrant del Consorci, té la voluntat de
col·laborar amb aquest ens en la seva dotació d’infraestructura i es disposa a
autoritzar la utilització pretesa d’aquesta propietat, pel termini de 20 anys, a partir
de la posada en funcionament de l’equipament, contemplant l’opció de pròrrogues
d’utilització posteriors.

IV.

Que ambdues parts fan palesa la seva voluntat de subscriure un conveni
d’autorització d’ús de Can Magarola. Per tot el que s’ha exposat, les dues parts, en
la representació que ostenten, formalitzen aquest conveni, d’acord a les següents
clàusules, i en el seu defecte amb subjecció als articles 75 i següents del Decret
336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament del patrimoni dels ens
locals.

CLÀUSULES:
Primer.- L’Ajuntament autoritza al Consorci, a la utilització de la masia de Can Magarola i
terrenys adjacents descrita a l’apartat I dels Antecedents del present conveni. La delimitació i
assignació d’espais es descriu al plànol de l’Annex I, indicant les servituds i usos a respectar
d’activitats presents a l’equipament.
Segon.- L’Ajuntament es compromet a no cobrar cap tipus de contraprestació per la utilització
d’aquelles dependències per part del Consorci. Les despeses ordinàries de l’immoble
vinculades als espais en que s’autoritza l’ús aniran a càrrec del Consorci, així com l’assumpció
de la neteja, la seguretat i els consums energètics i despeses generals derivades de l’ús de
l’immoble.

Tercer.- La present autorització es fa exclusivament en favor del Consorci, qui declara conèixer
l’estat físic en què es troben els immobles, i que a la seva vegada no podrà cedir-ne aquesta
utilització a un tercer.
Quart.- El Consorci es compromet a col·laborar amb l’Ajuntament en les tasques especificades
a l’Annex II.
Cinquè.- El Consorci es farà responsable del manteniment, conservació i reparació dels
immobles quina utilització s’autoritza, així com també assumirà la responsabilitat pels danys i
perjudicis que es puguin ocasionar a altres persones i derivin de la utilització d’aquells.
L’Ajuntament d’Alella, com a propietari, assumirà l’assegurança del continent mentre que el
Consorci ho farà del contingut de la seva propietat.
Sisè.- El Consorci es farà responsable del manteniment, conservació i reparació dels immobles
quina utilització s’autoritza, així com també assumirà la responsabilitat pels danys i perjudicis
que es puguin ocasionar a altres persones i derivin de la utilització d’aquells.
Setè.- La totalitat de les obres i instal·lacions pel condicionament i millora de Can Magarola per
a destinar l’equipament a les finalitats esmentades, amb inclusió del mobiliari,
subministraments, equipaments i altres actuacions necessàries, són a càrrec íntegrament del
Consorci, i es desenvoluparan d’acord amb l’Annex III. En qualsevol cas, les instal·lacions i
obres sobre parament horitzontal i verticals fixes seran propietat de l’Ajuntament i les obres
sobre parament mòbil i maquinària seran de propietat del Consorci. En el procés de
contractació de les obres hi participaran, com a mínim, una persona representant del Consorci i
una persona representant de l’Ajuntament d’Alella.
Vuitè.- Excepte la clàusula anterior, qualsevol variació o modificació que el Consorci vulgui
practicar en la estructura i distribució, així com a la façana, de les dependències quina
utilització s’autoritza, haurà de ser prèviament notificada a l’Ajuntament, i haurà de comptar
tanmateix amb el vist-i-plau d’aquesta Corporació, que serà preceptiu.
Novè.- El termini de l’autorització d’ús és de vint anys a partir de la posada en funcionament de
l’equipament Can Magarola, i transcorreguts els quals la finca revertirà automàticament a
l’Ajuntament sense necessitat de requeriment previ. No obstant, les parts podran pactar de
mutu acord la pròrroga del present conveni.
Desè.- Atès que aquesta cessió té lloc d’acord amb l’article 75 del reglament del patrimoni dels
ens locals, i que s’entén feta a precari de conformitat amb la normativa vigent, l’Ajuntament
podrà procedir a la resolució anticipada del conveni, per la qual cosa haurà d’avisar
fefaentment al Consorci amb una antelació mínima de deu mesos. Si la resolució es produís
abans del termini de vint anys des de l’entrada en vigor del còmput del període, l’Ajuntament
indemnitzarà el Consorci amb la part proporcional del total de les obres i instal·lacions de
condicionament realitzades a l’equipament, i calculades en base als anys que restin per
finalitzar el termini de 20 anys.
Si al llarg del termini del conveni es realitzen noves obres i instal·lacions, amb el conseqüent
permís de l’Ajuntament, el valor de les mateixes s’hauran d’indemnitzar en proporció al termini
que resti per finalitzar la vigència del conveni.
Totes les obres i instal·lacions que el Consorci argumenti haver fet hauran de ser
convenientment acreditades.
El Consorci pot desistir del conveni en qualsevol moment sense esgotar la vigència del
conveni, avisant fefaentment l’Ajuntament amb una antelació mínima de tres mesos. En aquest
supòsit, el Consorci no tindrà dret a cap tipus d’indemnització.

Extingida l’autorització d’ús, i per tant el precari per qualsevol motiu, la possessió podrà ser
recuperada per l’Ajuntament d’Alella per via administrativa.
I en prova de conformitat, els atorgants signen aquest conveni en el lloc i data a
l’encapçalament indicats.
SEGON.- Notificar el present acord a l’ajuntament ‘Alella per tal que pugui procedir a la seva
preceptiva aprovació.”
9.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA INCORPORACIÓ DE L’AJUNTAMENT D’ÒRRIUS
COM A MEMBRE DEL CONSORCI DEL PARC DE LA SERRALADA LITORAL
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci, que
intervé per exposar que l’Ajuntament d’Òrrius no ho ha pogut portar a aprovació i ha demanat
previament una reunió amb els propietaris forestals; per la qual cosa s’haurà de postposar
l’adopció d’aquest punt de l’ordre del dia.
A continuació, el Sr. President deixa aquest punt de l’ordre del dia sobre la taula.
10.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU DE LES BASES I CONVOCATÒRIA DEL V CONCURS
FOTOGRÀFIC DEL PARC DE LA SERRALADA LITORAL
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci, que
intervé per exposar aquest punt de l’ordre del dia, exposant les variacions introduïdes en la
present convocatòria envers les convocatòries anteriors.
A continuació i per part del Sr. Secretari es dóna lectura a la proposta d’acord. Seguidament,
se sotmet a votació el present punt de l’ordre del dia, essent que per unanimitat dels assistents
s’aprova el següent acord:
“El Consorci del Parc de la Serralada Litoral té entre els seus objectius promoure campanyes
de sensibilització sobre els valors naturals i culturals, per aquest motiu des de l’any 2008 va
convocar el I Concurs fotogràfic que va assolir els objectius fixats.
Amb l’objecte d’adaptar aquesta activitat a les tecnologies i mitjans disponibles aquesta nova
convocatòria incorpora la participació mitjançant les xarxes socials
És per això que es proposa convocar la cinquena edició del Concurs fotogràfic en base als
següents acords:
PRIMER.- Aprovar les Bases del Vè Concurs fotogràfic del Parc de la Serralada Litoral
1. S’estableixen dues categories amb dues modalitats per cadascuna d’elles:
A. Categoria Instagram, imatges capturades mitjançant dispositius mòbils utilitzant l’aplicació
gratuïta Instagram®
Modalitat A.1: natura
Modalitat A.2: activitat humana
B. Categoria digital, imatges capturades mitjançant càmera digital o dispositiu mòbil
Modalitat B.1: natura
Modalitat B.2: activitat humana
2. Les fotografies han de ser realitzades dins els límits del Parc de la Serralada Litoral, tenint

en compte la legislació d’aplicació en els Espais Naturals amb especial atenció al Decret
148/1992, de 9 de juny, sobre activitats fotogràfiques, científiques i esportives que poden
afectar les espècies de la fauna salvatge.
3. Podrà participar en aquest concurs qualsevol persona, aficionada o professional.
4. Les fotografies que concorrin a la Categoria digital, han d’adreçar-se mitjançant correu
electrònic a l’adreça p.slitoral@diba.cat acompanyades del formulari Participació al Vè
Concurs fotogràfic del Parc de la Serralada Litoral (un formulari per a cada imatge
presentada al concurs) Indicant les dades següents:
- Títol de la imatge
- Modalitat a la qual concorre
- Lloc de presa de la fotografia (indret i municipi)
- Nom i cognoms de l’autor/a
- Municipi de residència
- Telèfon de contacte
- Adreça electrònica de contacte
5. Les fotografies que concorrin a la Categoria Instagram® han d’etiquetar- #5èconcursPSL,
Mitjançant correu electrònic a l’adreça p.slitoral@diba.cat es farà arribar el formulari
Participació al Vè Concurs fotogràfic del Parc de la Serralada Litoral (un formulari per a
cada imatge presentada al concurs) Indicant les dades següents:
- Títol de la imatge
- Modalitat a la qual concorre
- Lloc de presa de la fotografia (indret i municipi)
- Nom i cognoms de l’autor/a
- Municipi de residència
- Telèfon de contacte
- Adreça electrònica de contacte
Les fotografies que concorrin al concurs hauran de ser etiquetades a l’Instagram amb el
hashtag oficial i hauran de contenir:
- títol de la imatge
- modalitat a la qual concorre (#natura o #activitathumana)
- lloc de presa de la fotografia (indret i municipi)
Paral·lelament, tot/a autor/a que participi mitjançant instagram, haurà d’enviar un correu
electrònic a p.slitoraliba.cat amb el formulari de
Participació al Vè Concurs fotogràfic del Parc de la Serralada Litoral (un formulari per a
cada imatge presentada al concurs) Indicant les dades següents:
- Títol de la imatge
- Modalitat a la qual concorre
- Lloc de presa de la fotografia (indret i municipi)
- Nom i cognoms de l’autor/a
- Municipi de residència
- Telèfon de contacte
- Adreça electrònica de contacte
6. Les dades que es remetin a través del formulari electrònic s'incorporaran en els sistemes
d'informació del Consorci del Parc de la Serralada Litoral. Aquesta comunicació s'utilitzarà
exclusivament per qüestions relacionades amb la participació al Vè Concurs fotogràfic del parc.
Mitjançant la indicació de les dades, i de conformitat amb el que estableix l'article 6 de la LOPD,
s’atorgarà el consentiment inequívoc al Consorci del Parc de la Serralada Litoral perquè
procedeixi, en compliment de les finalitats esmentades en l'apartat anterior, al tractament de les

dades personals facilitades. No obstant això, en qualsevol moment es podrà exercitar els drets
d'accés, rectificació, oposició i, si és el cas, cancel·lació, a través de l'adreça: Avinguda Onze
de Setembre, 53 1r 08349 de Cabrera de Mar o al correu electrònic: p.slitoral@diba.cat
Caldrà l’acceptació expressa de la política de protecció de dades.
7. No hi ha límit de fotografies per autor.
8. Les fotografies hauran de ser inèdites, sense haver estat mai presentades ni premiades en
cap altre concurs.
9. La inscripció en aquest concurs és gratuïta.
10. L’inici del termini de presentació és 1 d’abril de 2013 i la finalització del termini de
presentació de les obres és fins les 23:55 hores del 30 de setembre de 2013. El Consorci es
reserva el dret d’ampliar aquest termini.
11. Periòdicament les fotografies s’incorporaran a la pàgina web www.diba.cat/parcsn/litoral i al
Facebook del Parc de la Serralada Litoral. Els visitants podran marcar-les “m’agrada” i la seva
opinió es tindrà en compte en el moment de la valoració del jurat.
12. El jurat serà format per persones relacionades amb el món de la fotografia, de la
comunicació, de les arts i del Parc de la Serralada Litoral. La votació mitjançant Facebook es
comptabilitzarà com l’opinió d’un membre més del jurat. La votació mitjançant Facebook
determinarà el premi obert del públic.
13. La decisió del jurat serà inapel·lable.
14. Les fotografies presentades que resultin guanyadores o guardonades quedaran en
propietat del Consorci del Parc de la Serralada Litoral, que en tindrà la titularitat dels drets
d’autor o autora, de publicació i de reproducció, i dels drets de cessió a tercers, sense limitació
de cap mena i indefinidament, sempre amb la indicació al peu de la fotografia del nom de
l’autor o autora. A aquests efectes el Consorci del Parc de la Serralada Litoral podrà realitzar la
publicació, reproducció i exercici dels drets d’autor o autora directament o en col·laboració amb
altres entitats, igualment sense limitació de cap mena i per temps indefinit.
15. La resta de fotografies romandran a la web i al facebook si l’autor no sol·licita la seva
retirada expressa.
16. El veredicte del jurat es farà públic la segona quinzena d’octubre amb convocatòria dels
mitjans de comunicació i en acte obert al públic i concursants, que tindrà lloc en un equipament
d’un municipi del parc.
17. Les fotografies guanyadores o guardonades podran ser utilitzades per a l’edició de material
divulgatiu del Parc, que serà distribuït a través dels 14 ajuntaments consorciats. Eventualment,
se’n podrà fer una edició de gran tiratge amb el patrocini d’una o de diverses entitats o
institucions.
18. L’organització es reserva el dret de realitzar una producció en suport digital que s’utilitzarà
com a mitja de promoció dels valors naturals i humans del Parc.
19. La participació en el concurs suposa la total acceptació d’aquestes bases.
20. S’estableix un guardó per cadascuna de les modalitats: Instagram natura, Instagram
activitat humana, Digital natura i Digital activitat humana. En el cas que alguns dels premis
quedi desert en alguna de les modalitats, el jurat també podrà atorgar accèssits. En qualsevol

cas, el nombre màxim de fotografies premiades serà de 4.
21. Entre les fotografies guardonades se n’escollirà una que es dotarà amb un Premi
Extraordinari.
22. Dotacions dels premis. Es determinen 6 premis
Premis a cada una de les quatre modalitats: una cistella de productes agroalimentaris
procedents dels i les productors i productores que participen en el programa El Parc a Taula.
Premi obert del públic, entre totes les modalitats (segons votació Facebook): una cistella de
productes agroalimentaris procedents dels i les productors i productores que participen en el
programa El Parc a Taula.
Premi extraordinari: Un cap de setmana per a dues persones, en règim de pensió completa, en
una casa rural entre les que participen en el programa El Parc a Taula.
SEGON.- Facultar àmplia i expressament al President del Consorci per l’adopció dels acords
necessaris per a l’execució del present acord.
TERCER.- Convocar el V Concurs fotogràfic del Parc de la Serralada Litoral”.
11.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’EXP RP 656/12-CFM (XVC) DE
RECLAMACIÓ PATRIMONIAL
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci, que
intervé per exposar aquest Mitjançant el Decret 018/2012, de 27 de novembre es va resoldre
l’expedient RP 656/12-CFM (XV) amb el contingut literal següent:
“Vist l’escrit de reclamació per responsabilitat patrimonial de l’Administració, juntament amb els
documents que s’acompanyen, presentat pel Sr. Carlos Fuentes Mateo, amb el núm. 656 de
registre d’entrada a aquest Consorci.
Vista la proposta de resolució de la gerent del Consorci del Parc de la Serralada Litoral de 27
de novembre de 2012 amb el tenor literal següent:
“Vist l’escrit de reclamació per responsabilitat patrimonial de l’Administració, juntament amb els
documents que s’acompanyen, presentat pel Sr. Carlos Fuentes Mateo, amb el núm. 656 de
registre d’entrada a aquest Consorci.
Vist l’informe emès per la gerent del Consorci del Parc de la Serralada Litoral de 26 de
novembre de 2012 amb el tenor literal següent:
“El reclamant manifesta que l’accident es va produir el 24 de novembre de 2011,al municipi de
Premià de Dalt a la pista coneguda com camí de la plana del mal Temps quan el seu vehicle va
bolcar ”debido a la existència de socavones en la carretera”.
Aporta a la documentació presentada l’atestat realitzat per la Policia Local de Premià de Dalt
número 051/2011 de data 13 de febrer de 2012 segons el qual els agents que vàren realitzar la
inspecció ocular el dia dels fets donen com a resultat les observacions següents: Que el lugar
del accidente es la pista forestal llamada vulgarment Camí a la Plana del Mal Temps.
A l’al·legació Tercera exposa que:
“Los daños causados pudieron haber sido evitados si la administración hubiera funcionado
correctamente y hubiera mantenido la carretera en condiciones de seguridad, puesto que se

trataba de un camino habilitado para el paso de automóviles. La causa del accidente fue el mal
estado de la calzada e incumbía a la administración, como titular de la misma el deber de
mantener la carretera en condiciones de Seguridad, quedando acreditado que fue la existencia
de baches y grietas lo que provocó el accidente imputable a la administración”
En aquest sentit correspon informar que el Consorci del Parc de la Serralada Litoral no és
titular de la pista forestal coneguda com a Camí a la Plana del Mal Temps al terme de Premià
de Dalt.
Vist que en el present supòsit el Consorci del Parc de la Serralada Litoral tampoc no actua
amb cap formula col·legiada amb cap altra administració de la qual es pugues derivar
responsabilitat , no és competent per a la iniciació, instrucció i decisió del procediment.
És per això que de conformitat amb els capítols II i III del títol VI de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu
comú i l'article 6 del Reial Decret 429/1993, de 26 de març, pel qual s'aprova el Reglament dels
Procediments de les Administracions Públiques en matèria de responsabilitat patrimonial, és
proposa:
PRIMER. – No admetre a tràmit la reclamació de Responsabilitat Patrimonial a l’Administració
Pública presentada Per Carlos Fuentes Mateos, tota vegada que el Consorci del Parc de la
Serralada Litoral no és el titular de la via on va produir-se l’accident, ni actua amb cap formula
col·legiada amb cap altra administració en relació a la mateixa, essent que no es competent per
a la iniciació, instrucció i decisió del procediment.
SEGON.- Notificar a l’interessat la preceptiva resolució.”
A l’empara dels fonaments i antecedents exposats aquesta gerència que sota signa dóna
trasllat de l’expedient al President del Consorci com a òrgan competent per a resoldre, amb la
proposta següent:
PRIMER. – No admetre a tràmit la reclamació de Responsabilitat Patrimonial a l’Administració
Pública presentada Per Carlos Fuentes Mateos, tota vegada que el Consorci del Parc de la
Serralada Litoral no és el titular de la via on va produir-se l’accident, ni actua amb cap formula
col·legiada amb cap altra administració en relació a la mateixa, essent que no es competent per
a la iniciació, instrucció i decisió del procediment.
SEGON.- Notificar a l’interessat el contingut de la resolució.
TERCER.- Donar compte de la present resolució al Consell Plenari del Consorci a la propera
sessió ordinària que se celebri.
QUART.- Donar trasllat de la present resolució a la companyia asseguradora Mapfre, per al seu
coneixement i als efectes escaients.”
Ates que l’article 12.11 atribueix al President del Consorci la competència per Exercir les
accions judicials i administratives i la defensa del Consorci.
HE RESOLT
PRIMER. – NO ADMETRE a tràmit la reclamació de Responsabilitat Patrimonial a
l’Administració Pública presentada Per Carlos Fuentes Mateos, tota vegada que el Consorci del
Parc de la Serralada Litoral no és
el titular de la via on va produir-se l’accident, ni actua amb cap formula col·legiada amb cap
altra administració en relació a la mateixa, essent que no es competent per a la iniciació,
instrucció i decisió del procediment.

SEGON.- NOTIFICAR a l’interessat el contingut de la resolució.
TERCER.- DONAR COMPTE de la present resolució al Consell Plenari del Consorci a la
propera sessió ordinària que se celebri.
QUART.- DONAR TRASLLAT de la present resolució a la companyia asseguradora Mapfre, per
al seu coneixement i als efectes escaients.”
En compliment de la disposició tercera de l’esmentada resolució es procedeix a donar compte
al Consell Plenari de la dita resolució la qual consta a l’expedient.
12.- RATIFICAR L’ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’EMPRESA ENDESA I EL
CONSORCI DEL PARC DE LA SERRALADA LITORAL PER AL DESENVOLUPAMENT DE
MESURES DE PROTECCIÓ DE LES AUS RAPINYAIRES A L’EIN. (D019/2012)
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci, que
intervé per exposar aquest punt de l’ordre del dia, exposant les variacions introduïdes en la
present convocatòria envers les convocatòries anteriors.
A continuació i per part del Sr. Secretari es dóna lectura a la proposta d’acord. Seguidament,
se sotmet a votació el present punt de l’ordre del dia, essent que per unanimitat dels assistents
s’aprova el següent acord:
“Mitjançant el Decret del president 019/2012, de 19 de desembre, es va procedir a aprovar
l’ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’EMPRESA ENDESA I EL CONSORCI DEL PARC
DE LA SERRALADA LITORAL PER AL
DESENVOLUPAMENT DE MESURES DE
PROTECCIÓ DE LES AUS RAPINYAIRES A L’EIN DE LA CONRERIA-SANT MATEUCÉLLECS segons el contingut literal següent
“El Consorci del Parc de la Serralada Litoral té entre els seus objectius la conservació del
patrimoni natural en el territori que gestiona, i en aquest sentit té interès en desenvolupar
mesures adreçades a la protecció de les aus rapinyaires tant migratòries com nidificants que
fan ús d’aquest territori.
L’empresa Endesa té interès en fer compatibles tant les infraestructures de les seves
instal·lacions com els treballs associats al manteniment de les mateixes amb aquest objectius
de conservació del patrimoni natural.
En aquest sentit ambdós ens han redactat un acord de col·laboració segons el qual el Consorci
aportarà la informació tècnica necessària per tal que l’empresa Endesa pugui implantar
mesures adreçades a la protecció a les aus rapinyaires en el territori gestionat pel Consorci.
Atesa la necessitat de formalitzar el present acord de forma imminent per tal que les mesures
previstes puguin aplicar-se amb antelació suficient a l’època de migració, i tenint en compte que
no està previst celebrar sessió plenària fins el mes de març de 2013, en ús de les
competències previstes a 12.8 dels vigents estatuts
HE RESOLT:
PRIMER.- Aprovar l’ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’EMPRESA ENDESA I EL
CONSORCI DEL PARC DE LA SERRALADA LITORAL
PER AL
DESENVOLUPAMENT DE MESURES DE PROTECCIÓ DE LES AUS
RAPINYAIRES A L’EIN DE LA CONRERIA-SANT MATEU-CÉLLECS

SEGON.- Ratificar, si s’escau, la signatura del conveni en la propera sessió plenària
que se celebri
TERCER.- Notificar la present resolució a Endesa Distribución Eléctrica SLU”
És per això que es proposa al Consell Plenari l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- RATIFICAR el Decret de la presidència número 019/2012, de 19 de desembre
d’aprovació de l’acord de col·laboració amb l’empresa ENDESA per al desenvolupament de
mesures de protecció de les aus rapinyaires a l’EIN
SEGON.- ASSUMIR-NE el contingut”.
13.- RATIFICAR DECRET 20/2012, DE 20 DE DESEMBRE, DE CORRECCIÓ D’ERRORS
MATERIALS EN L’ACORD PLENARI RELATIU A LA RETENCIÓ DELS CRÈDITS
CORRESPONENTS A LA PAGA DE NADAL 2012.
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci, que
intervé per exposar aquest punt de l’ordre del dia, exposant les variacions introduïdes en la
present convocatòria envers les convocatòries anteriors.
A continuació i per part del Sr. Secretari es dóna lectura a la proposta d’acord. Seguidament,
se sotmet a votació el present punt de l’ordre del dia, essent que per unanimitat dels assistents
s’aprova el següent acord:
“Mitjançant el Decret del president 020/2012, de 20 de desembre, es va procedir a la correcció
d’errors materials de l’acord plenari de 21 de novembre segons el contingut literal següent
“Correcció d’errors materials en l’acord plenari relatiu a la retenció dels crèdits corresponents a
la paga de nadal 2012
A proposta d’aquesta presidència el Consell Plenari celebrat el 21 de novembre de 2012 va
aprovar la no disponibilitat dels crèdits consignats al Pressupost de Despeses 2012
corresponents a la paga extraordinària de desembre.
En la redacció del citat acord es va produir un error material que es fa necessari esmenar
essent d’aplicació el que preveu l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú
En ús de les atribucions que tinc assignades segons l’article 12.8 dels vigents Estatuts
HE RESOLT:
PRIMER.- Aprovar la correcció de l’import consignat que es fixa en 25.747,19 Euros, i la
relació de treballadors afectats d’acord el que consta a l’Annex I de la present
resolució.
SEGON.- Ratificar, si s’escau, la present resolució en la propera sessió plenària
que se celebri “
És per això que es proposa al Consell Plenari l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- RATIFICAR el Decret de la presidència número 020/2012, de 20 de desembre de
Correcció d’errors materials en l’acord plenari relatiu a la retenció dels crèdits corresponents a
la paga de nadal 2012

SEGON.- ASSUMIR-NE el contingut”.
14.- INFORMACIONS DE GERÈNCIA
a. Informació sobre el procés d’ampliació de l’EIN
• Aprovació inicial memòria ampliació EIN: 25 octubre 2012
• Pla de participació: 26 octubre a 25 novembre 2012
• Audiència formal als ens locals: desembre-gener 2013
• Informe resposta al·legacions i incorporació modificacions: aprovació Govern
abril 2013
• Aprovació definitiva: juny 2013
b. Informació sobre el projecte Conveni La Caixa 2012-2013: “Potenciació de la pastura
extensiva en zones
forestals com a eina de gestió dels ecosistemes agroforestals”. 2012: 100.000 €
c. Informació sobre la presentació a la subvenció Xarxa Natura 2000 amb un projecte de
manteniment d
d’espais oberts mitjançant pasturatge
Actuacions:
• En conreus i pastures:
• 1. Llaurar i sembrar conreus i pastures existents i parcialment abandonats.
• 2. Estassades selectives o totals manuals i mecanitzades.
• 3. Instal·lar tancats i abeuradors per al ramat.
• En zones boscoses:
• 4. Realitzar treballs forestals: creació de
• zones desvesades, aclarides, selecció de
• rebrots, estassades selectives de matoll
• i eliminació de restes vegetals.

d. Informació sobre l’organització de la Campanya de prevenció d’incendis 2013
• Dispositiu:
• Guaites: 8 guaites, 4 torres de guaita
• Vallès: Turó de Céllecs (Vilanova del Vallès) i Castell de St. Miquel
(Montornès del Vallès)
• Maresme: Turó de Cirers (Cabrera de Mar) i Turó de Baldiri (Premià de
Dalt)
• Vigilància mòbil: Col·laboració Diputació de Barcelona: Dispositiu PVI: 9 unitats
sector Maresme - parc del Montnegre i el Corredor i parc de la Serralada Litoral
-.
Pla d’Actuacions Especials (conveni federació ADF Maresme): nivell risc elevat Pla Alfa
• Horari: 11.30-19.30h.
• Període: 3 juny - 12 setembre 2013. Servei permanent d’activació protocol risc Alfa.
• Control central: Parc Bombers Mataró
e. Informació sobre Recursos Humans del Consorci:
• cessió tècnic CCM

•
•
•

treballadors campanya prevenció d’incendis
jubilació guarda
suport a administració.

f. Informació sobre la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci
Actualització d’articles:
1. Òrgans gestió (figures Gerent, Conseller Delegat i Director-Conservador) i representació
(Comissió Executiva, ens consorciats)
2. Òrgans de participació i consulta (Assamblea d’Entitats)
Acords del Consell Plenari:
1. Càlcul de quotes: en funció de pla econòmic quatriennal aprovat al Consell Plenari.
• Membres comissió de treball: president, vicepresident, gerent i secretari.
• Calendari de treball: presentació conclusions Consell Plenari juny 2013.
g. Informació de l’estat d’acord en relació al punt d’informació de Can Girona.
• Acord manteniment ús planta baixa i zona d’acampada equipament Ajuntament
Barcelona
• Proposta punt d’informació Can Girona
h. Informació sobre el programa d’activitats d’ús públic dels equipaments d’informació del parc.
• 22 sortides guiades
• Taller de papallones: 6 i 7 d’abril i 16 de juny
• Taller d’amfibis: 13 d’abril
• Taller de rèptils: 5 de maig
• Taller de seguiment de caixes niu: 8 de juny
• Taller de plantes medicinals: 12-14 de juliol
• Curs de patrimoni arqueològic “Els castells del Parc de la Serralada Litoral”: 21 i 22 de
setembre
• Taller sobre els bolets: 15-17 de novembre
15.- INFORMACIONS DE PRESIDÈNCIA.
No n’hi ha.
16.- DESPATX D’OFICI.
En compliment d’allò que disposa l’article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, la Presidència dóna compte de les resolucions adoptades des de la darrera sessió
ordinària del Consell Plenari del Consorci que, de manera extractada, es relacionen a
continuació:
Decrets del President
Número

Extracte

D018/12, de 27 de novembre

No admetre a tràmit la Reclamació Patrimonial de l’A.P.
presentada per C.Fuentes Mateo (RP 656/12-CFM(XVC))
Aprovació de l’acord de col·laboració amb ENDESA per a la
protecció dels rapinyaires
Correcció d’errors materials en l’acord plenari relatiu a la
retenció dels crèdits corresponents a la paga de nadal 2012
Exp 3PS/12-Mod 04 de Modificació de crèdits del
Pressupost de Despeses mitjançant transferència de crèdits
Modificació de les condicions de complementació de la

D019/12, de 19 de desembre
D020/12, de 20 de desembre
D021/12, de 20 de desembre
D001/13, de 15 de gener

D002/13, de 17 de gener

D003/2013, de 21 de gener
D004/2013, de 28 de gener
D005/2013, de 28 de febrer
D006/2013, d’11 de març

prestació reconeguda per la Seguretat Social en
determinades situacions d’ILT
Desestimació del Recurs Previ d’Acomiadament presentat
per E. Puiggròs i execució de la sanció prevista al
D017/2012, de 12 de novembre
Sol·licitud de subvenció al DAAM
Sol·licitud d’assistència jurídica en el procediment PA
1040/2012 presentat per E. Puiggròs
Aprovació de la Liquidació del pressupost 2012
Aprovació de l’Inventari general de béns

Decrets del Conseller delegat
Número

Extracte

D001/13, de 7 de gener

Contracte de serveis a APENEA-URSUS per atenció al
C.I. de can Boquet
Contracte de serveis a APENEA-URSUS per atenció al
P.I. del Centre de Documentació del parc
Contracte de serveis a Presumar, S.L. pels serveis de
neteja de les oficines del Consorci
Aprovació inicial del Projecte de potenciació de la pastura
extensiva al Parc de la Serralada Litoral
Aprovació de l’abonament a L.León d’una prestació
d’oftalmologia

D002/13, de 7 de gener
D003/13, de 7 de gener
D004/13, de 21 de gener
D005/13, de 4 de març

18.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS
No n’hi ha.
19.- INFORMES, PRECS I PREGUNTES
La Sra. Teresa Casellas Abella, representant suplent de l’Ajuntament de Teià, intervé per saber
com està el tema de l’antena de Sant Mateu, ja que l’Ajuntament de Teià ha presentat
al·legacions. No saben si el fet que hagin fet aquesta antena farà que treguin d’altres existents.
A continuació intervé la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci, per manifestar que
s’està intentant negociar la minoració de l’impacte d’aquesta antena.
I no havent res més a tractar, el Sr. President declara acabada la sessió a les 15:00 hores, de
la qual s’estén la present acta que com a Secretari certifico.

Vist i Plau

El President
Rafael Ros Penedo

El Secretari
Santiago Pérez i Olmedo

