2CP04/11
Acta de constitució del Consell Plenari del Consorci del Parc de la Serralada Litoral celebrada
el 6 d’octubre de 2011

A Cabrera de Mar, comarca del Maresme, a les divuit hores del dia 6 d’octubre de 2011, es
reuneixen en sessió EXTRAORDINÀRIA del CONSELL PLENARI a la Sala d’Actes de la Seu
del Consorci els representants designats pels Ens consorciats següents:
Sr. Andreu Francisco i Roger, representant de l’Ajuntament d’Alella
Sr. Pere Móra i Juvinyà, representant de l’Ajuntament d’Argentona
Sra. Núria Pera i Maltes, representant de l’Ajuntament de Cabrera de Mar
Sra. Marina Infiesta Sander, representant de l’ajuntament de Cabrils
Sr. Rafael Ros i 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
Sra. Teresa Casellas Abella, representant suplent de l’Ajuntament de Teià
Sr. Cèsar Andreu Cabot, representant de l’Ajuntament de Vallromanes
Sr. Ramon Majà Esteve, representant de l’Ajuntament de Vilanova del Vallès
Sr. Joan Adell Pla, representant de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt
Sr. Joaquim Brustenga Etxauri, representant del Consell Comarcal del Vallès Oriental
Sr. Andreu Carreras Puigdelliura, representant de la Diputació de Barcelona
Assisteixen també:
Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent en funcions del Consorci
Sr. Jordi Bellapart, Conseller Delegat en funcions del Consorci
Sr. Quique Rasche Villanova, Cap de la Direcció Territorial Oriental de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona.
Sr. Joan Puigdollers i Fargas, Diputat Delegat d’Espais Naturals i Medi Ambient de la Diputació
de Barcelona.
Sr. Marià Morera Goberna, Director Territorial dels Serveis Territorials d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya a Barcelona.
Sr. Lluis Balaguer i Blasi, Cap de la Secció d’Espais d’Interès Natural de la Generalitat de
Catalunya.
Sr. Daniel Cortés Martín, expresident del Consorci del Parc de la Serralada Litoral
Han excusat la seva assistència:
Sra. Olivia Mones Estevez, representant de l’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles
Sr. Eudald Calvo i Català, representant del Consell Comarcal del Maresme
No han assistit:
Sr. Juan Francisco Garcia Caba, representant de l’Ajuntament de Martorelles
Sr. Héctor González Guijarro, representant de l’Ajuntament de Tiana
Sra. Concha Marchante, representant de la Generalitat de Catalunya
Hi ha quòrum de constitució segons 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 i article 22.1
dels Estatuts del Consorci.

Essent les 12:00 hores s’obre l’acte donant-se compte per part del Sr. Secretari, Santiago
Pérez Olmedo, dels punts que consten a la convocatòria i que ja són del coneixement dels
assistents.
1.- CONSTITUCIÓ DEL CONSELL PLENARI
El Sr. Secretari manifesta als assistents que s’han rebut totes les comunicacions dels acords
adoptats pels ens consorciats, designant als seus representants al Consorci, a excepció de la
Generalitat que ho farà properament i prendrà possessió en la propera sessió plenària.
A continuació per part del Sr. Secretari es procedeix a cridar els membres electes de major i de
menor edat d’ entre els presents, a l’objecte de formar la Mesa d’edat, quedant constituïda de la
forma següent:
President: Sr. Andreu Carreras Puigdelliura, membre representant present de major edat
Sra. Marina Infiesta Sander, membre representant present de menor edat
Secretari. Sr. Santiago Pérez Olmedo, Secretari del Consorci
A continuació, de conformitat amb allò que disposa el número 8 de l’article 108 de la Llei
orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim electoral general, en el moment de la presa de
possessió i per tal d’adquirir la plena condició del càrrec, els candidats representants hauran de
jurar o prometre acatament a la Constitució, per això per part del President de la Mesa d’edat
es formula a cada candidat la pregunta següent:
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec
de membre del Consorci Parc Serralada Litoral amb lleialtat al Rei, guardar i fer guardar la
Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”
A la qual els membres electes responen:
Sr. Andreu Francisco i Roger, PER IMPERATIU LEGAL PROMETO
Sr. Pere Móra i Juvinyà, PER IMPERATIU LEGAL PROMETO
Sra. Núria Pera i Maltes, PROMETO
Sr. Rafael Ros i Penedo, PROMETO
Sra. Maria Rosa Viñallonga Antich, PER IMPERATIU LEGAL PROMETO
Sr. Antoni López Guillén, PROMETO
Sra. Teresa Casellas Abella, PROMETO
Sr. Cèsar Andreu Cabot, PROMETO
Sr. Ramon Majà Esteve, PER IMPERATIU LEGAL PROMETO
Sr. Joan Adell Pla, PER IMPERATIU LEGAL PROMETO
Sr. Joaquim Brustenga Etxauri, PROMETO
Sr. Andreu Carreras Puigdelliura, PROMETO
Sra. Marina Infiesta Sander, PROMETO
CONSTITUCIÓ DEL CONSELL PLENARI
Realitzades les operacions anteriors, la Mesa declara constituït el Consell Plenari en concórrer
la majoria absoluta del número legal de membres representants, d’acord amb allò que disposa
l’article 37.4 ROF.
Es fa constar que els membres no presents hauran de prendre possessió de llurs càrrecs en la
primera sessió a que assisteixin.

2.- ELECCIÓ DE PRESIDENT, VICEPRESIDENTS I CÀRRECS
El Sr. Secretari fa ús de la paraula manifestant que tal i com assenyalen els Estatuts, s’ha de
procedir a l’elecció de les persones que ostentaran la presidència i les vicepresidències, per a
la qual cosa els assistents que ho desitgin poden presentar candidats per als esmentats
càrrecs.
ELECCIÓ DE PRESIDENT
Es presenta com a candidat a la presidència el Sr. Rafael Ros Penedo. Efectua la presentació
de la seva candidatura i efectuada la votació per part dels membres del Consell Plenari per
unanimitat s’escull el Sr. Rafael Ros Penedo com a President del Consorci del Parc de la
Serralada Litoral.
Acte seguit el President de la Mesa d’edat li formula la pregunta següent:
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec
de President del Consorci Parc Serralada Litoral amb lleialtat al Rei, guardar i fer guardar la
Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”
Contestant el Sr. Rafael Ros Penedo: SÍ PROMETO
Torna a fer ús de la paraula el Sr. Rafael Ros Penedo, President del Consorci, agraeix la
confiança que li han dipositat en escollir-lo per al càrrec.

ELECCIÓ DE VICEPRESIDENTS
A proposta del Sr. President, per unanimitat dels membres presents s’acorda nomenar els
Vicepresidents que són el Sr. Andreu Carreras Puigdelliura, representant de la Diputació de
Barcelona com a 1r vicepresident, el Sr. Sr. Andreu Francisco i Roger, representant de
l’Ajuntament d’Alella com a 2n vicepresident, i el Sr. Pere Móra i Juvinyà, representant de
l’Ajuntament d’Argentona com a 3r vicepresident.

ELECCIÓ DE CÀRRECS
També es decideix constituir una Comissió Executiva tot i no ser obligatòria per tal de preparar
els temes que s’han de tractar en els plenaris i per tal de fer reunions de treball. No obstant es
posposa el pronunciament pel que fa a la seva composició i nomenament per a la propera
sessió plenària.
Tanmateix, el Sr. President comunica als presents que a l’empara de l’article 28.2 dels Estatuts
resol designar Tresorer del Consorci el Sr. Joan Adell Pla, representant de l’Ajuntament de
Vilassar de Dalt, que ja ha exercit aquestes funcions durant el mandat anterior. Present a l’acte
el Sr. Joan Adell i Pla, accepta el càrrec.

I no havent res més a tractar, el Sr. President declara acabada la sessió a les 12:30 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

