Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

CP/2018/4

Consell Plenari

Ordinària

Data

23 / de gener / 2020

Durada

Des de les 13:10 fins a les 15:00 hores

Lloc

Sala d’Actes de Can Magarola, seu del Consorci

Presidida per

Andreu Bosch Rodoreda

Secretari

Santiago Pérez Olmedo

A Alella, comarca del Maresme, a les 13:10 hores del dia 23 de gener de 2020, es
reuneixen en sessió ORDINÀRIA del CONSELL PLENARI a la Sala d’Actes de Can
Magarola, seu del Consorci, sota la Presidència del Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, els
representants designats pels ens consorciats següents:
Sra. Mercè Vizern López, representant suplent de l’Ajuntament d’Alella
Sr. Joan Maria Pasqual i Martí, representant de l’Ajuntament d’Argentona
Sr. Daniel Meroño Lombera, representant de l’Ajuntament de Cabrera de Mar
Sr. Pere Sáez Mora, representant de l’ajuntament de Cabrils
Sr. Albert Gil Gutiérrez, representant de l’Ajuntament de la Roca del Vallès
Sra. Marc Tintoré i Serra, representant suplent de l’Ajuntament de Premià de Dalt
Sr. Luis Mariano Pintor Matas, representant suplent de l’Ajuntament de Sta. Mª
Martorelles.
Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, representant de l’Ajuntament de Teià
Sra. Chantal Barber Williams, representant de l’Ajuntament de Vallromanes.
Sra. Yolanda Lorenzo García, representant de l’Ajuntament de Vilanova del Vallès
Sr. Benet Oliva Ricós, representant de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt
Sr. Josep Tarín i Canales, representant de la Diputació de Barcelona.
Sr. Ferran Miralles i Sabadell, representant de la Generalitat de Catalunya
Assisteixen també, amb veu i sense vot:
Sra. Isabel Cabrera Barbero, Directora del Consorci.
Sra. Maria Àngels Palacio Pastor, Consellera Delegada del Consorci
Sr. Santiago Pérez Olmedo, Secretari del Consorci.
Sra. Anna Moreno Castells, interventora del Consorci.
Ha excusat la seva assistència:
Sr. Joan Marc Flores Riera, representant de l’Ajuntament de Martorelles
Sra. Montserrat Garrido Romera, representant del Consell Comarcal del Maresme.
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Tipus de convocatòria
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DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DEL CONSELL PLENARI

Andreu Bosch Rodoreda (2 de 2)
President
Data Signatura: 25/05/2020
HASH: eb1021a353b10da2c51cc8e373ff5b1e

Santiago Pérez Olmedo (1 de 2)
Secretari
Data Signatura: 22/05/2020
HASH: d0b275c10bf1ed9dd94e8576d0b9174b

ACTA

Sr. Joan Daví i Mayol, representant del Consell Comarcal del Vallès Oriental.
Han anunciat la seva incorporació durant el decurs de la sessió:
Sra. Maria del Mar Garcia Santos, representant de l’Ajuntament de Montornès del
Vallès

1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE
CONSTITUCIÓ 2CP04/19 DE 17 D’OCTUBRE
Havent estat distribuït l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària de constitució de
Consell Plenari del Consorci Parc Serralada Litoral 2CP04/19 de 17 d’octubre de 2019
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 extraordinària
de constitució de Consell Plenari del Consorci Parc Serralada Litoral 2CP04/19 de 17
d’octubre de 2019.
2. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
2CP05/19 DE 17 D’OCTUBRE
Havent estat distribuït l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària de Consell
Plenari del Consorci Parc Serralada Litoral 2CP04/19 de 17 d’octubre de 2019
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 extraordinària
de Consell Plenari del Consorci Parc Serralada Litoral 2CP04/19 de 17 d’octubre de
2019.
Essent les 13:13 hores s’incorpora a la present sessió ordinària de Consell Plenari del
Consorci del Parc Serralada Litoral la Sra. Maria del Mar Garcia Martos, representant
de l’Ajuntament de Montornès del Vallès
3. PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA 2020. PLA D’OBJECTIUS I ACTUACIONS
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Isabel Cabrera Barbero, directora del
Consorci, que exposa als assistents el present punt de l’Ordre del dia, presentant el
Programa 2020 del Consorci del Parc de la Serralada Litoral així com el Pla d‘Objectius
i Actuacions, amb el següent contingut:
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Essent les 13:10 hores, en primera convocatòria s’obre l’acte i es procedeix al
tractament per part del Sr. President dels punts que consten a la convocatòria i ordre
del dia que ja són del coneixement dels assistents.
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Hi ha quòrum de constitució en primera convocatòria segons l’establert a l’article 22
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.

ACTA DEL CONSELL PLENARI

No han assistit:
Sr. Jordi Rull i Claus, representant de l’Ajuntament d’Òrrius.
Sr. Àlex Robles Minguell, representant de l’Ajuntament de Tiana
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PARTICIPAR EN ACTUACIONS EN ZONES AFECTADES PER PLAGUES
DISPOSAR D’INSTAL.LACIONS D’EMMAGATZEMATGE I TRANSFERÈNCIA DE
BIOMASSA
ACTIVITATS DE PREVENCIÓ I GESTIÓ DEL TERRITORI
• Revisió i manteniment d’infraestructures de prevenció d’incendis:
– Manteniment de la xarxa viària i dels punts de guaita
– Revisió punts d’aigua
– Reparació o substitució de torres de guaita. Pressupost DIBA
• Desenvolupar la Campanya de Prevenció d’Incendis
• Disposar d’un protocol d’actuació en cas d’incendi actualitzat
FOMENT AGRÍCOLA, FORESTAL, DE SERVEIS I CULTURAL
•
Col·laborar amb les associacions de propietaris forestals
•
Desenvolupar el Pla de gestió ramadera del parc
•
Subvencions pel foment de l’activitat agrícola, ramadera i
forestal del parc amb criteris de sostenibilitat. Línia d’ajuts Xarxa de Parcs
Naturals DIBA
•
Dinamitzar el programa Parc a Taula. Experiències Parc a
Taula
ACTUACIONS A LA XARXA VIÀRIA DEL PARC
 Actuacions de manteniment a 48,27 Km (a càrrec del pressupost 2020 del
Consorci: 40.000,00.-€).
 Reparar danys produïts per aiguats (a càrrec del pressupost 2020 de la
Diputació de Barcelona: 61.152,98.-€).
 Redactar el Pla de Camins del Parc.
 Darreres actuacions (desembre 2019 – gener 2020):
•
Reparació i construcció de trams amb gravaciment.
•
Aportació i compactació de material
•
Repàs de ferm i secció de servei
•
Neteja de tubs i obres de fàbrica
•
Arranjament del Camí de Can Bernadó a
Premià de Dalt.
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ACTUACIONS CONVENI CAIXA-DIBA. FASE FINAL
 Línia 1. Actuacions de restauració i millora de fonts i basses del Parc
 Línia 2. Projecte de millora i manteniment de la restauració de l’hàbitat fluvial
del Torrent de Cuquet

ACTA DEL CONSELL PLENARI

PLA D’OBJECTIUS I ACTUACIONS PARC DE LA SERRALADA LITORAL 2020
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS
• Seguiment anual de paràmetres ecològics XPN DIBA
– Senglar
– Avifauna
– Quiròpters
– Ropalòcers
– Flora amenaçada
– Micromamífers
• Accions de conservació específiques
– Projecte de recuperació del Gripau d’esperons
– Projecte de recuperació del tritó verd
– Gestió de la flora vascular d’interès prioritari
– Redacció del catàleg de vertebrats del parc
– Executar la desinfecció de basses
• Redacció del document del Pla de Conservació

Danys temporal Glòria – Gener 2020:
GR-92 – zona Coll de Clau. Pi caigut i

•
•
enretirar. Alella

Camí de Can Bernadó. Pi caigut i

•
enretirat. Premià de Dalt.

Pista carenera prop dipòsit.

•
Esllavissada. Teià.

Pista al Turó de Matacabres.

•
Esllavissada. Argentona.

Camí Coll de porc – Can Mastruc.

•

Exterior punt d’informació de Can
Boquet. Branques caigudes i enretirades. Vilassar de Dalt.
•
Entorn Font d’en Mamet.
Arrossegament de troncs i sorra. Esvoranc camí. Vilassar de Dalt.
•
Camí Torrent Cuquet. Arrossegament
de sorres. Pericó Trencat. Esllavisades. Vilassar de Dalt –
Vallromanes.
•
Camí de Sant Salvador. Vilassar de
Dalt.
•
Camí Can Gurguí. Arbre caigut.
Vallromanes.
MANTENIMENT DE LA SENYALITZACIÓ I MOBILIARI DEL PARC
GARANTIR LA NETEJA I RETIRADA DE DEIXALLES
DESENVOLUPAR EL PLA D’ITINERARIS
– Col·laborar en l’execució de l’Itinerari de les Fonts (Alella)
– Manteniment d’itineraris (15 itineraris)
MANTENIMENT I CREACIÓ D’EQUIPAMENTS I SERVEIS D’ÚS PÚBLIC
– Manteniment de 6 miradors i 6 aparcaments
– Substitució dels tancaments exteriors de l’Oficina del Parc a Can
Magarola
– Condicionament i millora del Mirador del Turó de Galzeran
• 14 + Itinerari de les fonts (Sta. Mª de Martorelles)
• 6 Miradors
• 6 Àrees d’aparcament
IMPLEMENTAR LES DIRECTRIUS D’ACTIVITATS ORGANITZADES BTT AL PARC
ORGANITZAR EL 12è CONCURS FOTOGRÀFIC
DESENVOLUPAR EL PROGRAMA DE PASSEJADES I ACTIVITATS AL PARC
DESENVOLUPAR EL PROGRAMA DE PASSEJADES I ACTIVITATS AL PARC
DESENVOLUPAR EL PROGRAMA VIU EL PARC. Abril-Juny
– Matinal del parc. 26 d’abril. Sant Mateu (Premià de Dalt)
– Actes culturals als municipis. Abril-juny. Sol·licituds fins el 3 de febrer
– Viu el parc escoles. Abril-Maig. Sant Mateu (Premià de Dalt)
– Poesia al parc. Santa Mª de Martorelles
DESENVOLUPAR EL PROGRAMA DE VOLUNTARIAT DEL PARC
DESENVOLUPAR EL SERVEI COMUNITARI DELS GUARDIANS DELS ARBRES
SEGIMENT DE LA TRAMITACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA ESPECIAL
PARTICIPAR EN JORNADES I FIRES MEDIAMBIENTALS DELS MUNICIPIS DEL
PARC
•

4. ESTAT DEL PROCÉS D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA ESPECIAL
DE LA CONRERIA-SANT MATEU-CÉLLECS
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enretirat. Cabrils.
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Camí darrera de la Mútua. Pi caigut i

•

ACTA DEL CONSELL PLENARI

Esvoranc. Ôrrius.

Essent les 14:20 hores s’incorpora a la present sessió ordinària de Consell Plenari del
Consorci del Parc Serralada Litoral els Sr. Jordi Padrós Selma, Coordinador d’Espais
Naturals de la Diputació de Barcelona, amb veu i sense vot, convidat per la presidència.
5. RATIFICAR, SI ESCAU, EL DECRET DE LA PRESIDÈNCIA NÚM. D033/2019, DE
10 DE SETEMBRE, D’INCORPORACIÓ DE L’ADDENDA II AL CONVENI ENTRE EL
CONSORCI I L’AJUNTAMENT D’ALELLA AUTORITZANT LA UTILITZACIÓ DE LA
MASIA DE CAN MAGAROLA COM A SEU ADMINISTRATIVA DEL CONSORCI
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Isabel Cabrera Barbero, directora del
Consorci, que exposa als assistents el present 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:
“En el decurs dels dos anys d’ocupació de la masia de Can Magarola, s’ha detectat que
els tancaments verticals de la planta que ocupa, que no van ser objecte de les obres
realitzades, tenen un estat de conservació molt deficitari, afectant la seguretat, la
correcta climatització i l’eficiència energètica de les dependències ocupades.
Tenint en compte que l’activitat del Consorci en aquests espais està regulada per un
conveni subscrit amb l’Ajuntament d’Alella, es fa necessari regular qualsevol obra que
es digui a terme incorporant la corresponent addenda al citat conveni.
Tenint en compte que en el moment d’aprovar l’expedient d’obres i l’addenda que ha de
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Exposa així que, en lloc d’esperar-nos a tramitar la modificació del Pla Especial que
inclogui aquesta futura ampliació de l’EIN, és convenient tramitar el document de
modificació del Pla Especial actual mentrestant que es tramiti el ZEC, EL Pla Especial
té al Consorci del Parc de la Serralada Litoral com a òrgan gestor; i pel que fa a l’espai
Xarxa Natura 2000, si s’adopta per part del Govern de la Generalitat l’acord
corresponent, es delegaria també al Consorci la gestió d’aquest espai. Així doncs, es
proposaria tramitar la modificació del Pla Especial original i convertir al Consorci en
òrgan gestor d’aquest espai Xarxa Natura 2000.
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Manifesta que l’ampliació de l’EIN que es va fer va ser impugnada, havent hagut una
Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de data 13 de març de 2017,
dictada en el recurs contenciós número 224/2013, que va donar la raó als reclamants
en el sentit que mancava de fer una avaluació ambiental. No obstant, consultats el
serveis jurídics de la Generalitat de Catalunya, posen de manifest que aquesta
Sentència no tomba l’àmbit de l’ampliació de l’EIN com a LIC (Lloc d’Interès
Comunitari), ja que és manté com a territori de la Xarxa Natura 2000; per la qual cosa
s’està valorant la possibilitat de tornar a tramitar l’ampliació de l’EIN però per una via
més ràpida, mitjançant l’aprovació per Acord de Govern d’aquest espai Xarxa Natural
2000 com a ZEC (Zona d’Especial Conservació) i aprovar-ne un instrument de gestió.
Així, quan esdevingui aprovat la Zona d’Especial Protecció (ZEC), de forma automàtica
s’acaba incorporant al PEIN.

ACTA DEL CONSELL PLENARI

El Sr. President cedeix la paraula al representant de la Generalitat de Catalunya, el Sr.
Ferran Miralles i Sabadell, que exposa als assistents el present punt de l’Ordre del dia,
fent una extensa exposició de l’estat de la qüestió, posant de relleu un resum de
l’històric fins a la situació actual.

regular la seva execució, els òrgans de govern del Consorci es trobaven en funcions
com a conseqüència de les eleccions municipals celebrades el mes de maig de 2019,
el president va dictar la resolució núm. D033/19, en us de les atribucions conferides
d’acord amb l’article 12.8 dels vigents estatuts en el sentit que el president té la
competència d’exercir en cas d’urgència les funcions encomanades al Consell Plenari,
donant compte de les resolucions que adopti a la següent reunió d’aquest òrgan
col·legiat, per a la seva ratificació, amb el contingut literal següent:

Tal i com s’estableix al conveni esmentat, “el Consorci es farà responsable del
manteniment, conservació i reparació dels immobles quina utilització s’autoritza”, per a
la qual cosa haurà de comptar amb l’autorització de l’Ajuntament d’Alella.
Igualment es preveu que “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.”
És per això que es fa necessari procedir a la formalització de l’Addenda II al conveni
atorgat entre el Consorci del Parc de la Serralada Litoral i l’Ajuntament d’Alella, el 23 de
setembre de 2013.
Vist que els òrgans de govern i gestió es troben actualment en funcions com a
conseqüència de la celebració d’eleccions municipals el proppassat mes de maig, i que
ara per ara no hi ha una data confirmada per a la seva constitució.
Vist que l’aprovació de l’addenda emana d’un expedient ordinari de contractació
d’obres de reparació.
En ús de les atribucions que tinc conferides d’acord amb l’article 12.8 dels vigents
estatuts en el sentit que el president té la competència d’exercir en cas d’urgència les
funcions encomanades al Consell Plenari, donant compte de les resolucions que adopti
a la següent reunió d’aquest òrgan col·legiat, per a la seva ratificació.
HE RESOLT
Primer.- INCORPORAR l’Addenda II del CONVENI ENTRE EL CONSORCI i
L’AJUNTAMENT AUTORITZANT LA UTILITZACIÓ DE LA MASIA DE CAN MAGAROLA
COM A SEU ADMINISTRATIVA DEL CONSORCI amb el contingut literal següent:
“ADDENDA II AL CONVENI ATORGAT ENTRE EL CONSORCI DEL PARC DE LA
SERRALADA LITORAL I L’AJUNTAMENT D’ALELLA, EL 23 DE SETEMBRE DE
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És per això que es va iniciar l’expedient 98 3RMSPORT/19 Contractació de l'obra per a
canviar part dels tancaments de la planta primera de la masia Can Magarola.
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El març de 2016, un cop finalitzats els treballs de reparació i adequació, el Consorci hi
va traslladar la seva seu administrativa.
En el decurs dels dos anys d’ocupació, s’ha detectat que els tancaments verticals de la
planta que ocupa, que no van ser objecte de les obres realitzades, tenen un estat de
conservació molt deficitari, afectant la seguretat, la correcta climatització i l’eficiència
energètica de les dependències ocupades.

ACTA DEL CONSELL PLENARI

“El 23 de setembre de 2013 es va subscriure un conveni entre l’Ajuntament d’Alella i el
Consorci del Parc de la Serralada Litoral per a la utilització de la masia de Can
Magarola com a seu administrativa del Consorci.

2013.
A Alella
REUNITS

El Sr. Andreu Francisco i Roger, en nom i representació de l’Ajuntament d’Alella,
conforme el que preveuen els articles 21.1 b) de la Llei Reguladora de les Bases de
Règim Local i 53.1 b) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya.
El Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, en nom i representació del Consorci del Parc de la
Serralada Litoral, en ús de les facultats que li són conferides per l’article 12.2 dels
Estatuts del Consorci.
EXPOSEN
I.- Que a Alella, el 23 de setembre de 2013, es va atorgar un conveni entre el Consorci
del Parc de la Serralada Litoral i l’Ajuntament d’Alella, mitjançant el qual aquest
Ajuntament autoritzava la utilització de la Masia de Can Magarola com a seu
administrativa del Consorci.
II.- Que en l’acord cinquè de l’esmentat conveni s’establia que el Consorci es farà
responsable del manteniment, conservació i reparació dels immobles quina utilització
s’autoritza.
Que en base als esmentats antecedents les parts compareixents,
ACORDEN:
Primer.- El Consorci del Parc de la Serralada Litoral assumirà la redacció del projecte,
contractació, execució i direcció de les obres de reparació i substitució de les finestres,
portes-finestres i portes dels espais de la primera planta de la masia de Can Magarola
que ocupa.
Segon.- Que previ a la contractació el Consorci sotmetrà el citat projecte al vistiplau de
l’Ajuntament d’acord amb el disposa la clàusula vuitena del conveni.
Tercer.- L’Ajuntament d’Alella tramitarà la preceptiva llicència d’obres i aplicarà aquelles
bonificacions contemplades a les ordenances fiscals vigents prèvia tramitació de
l’expedient corresponent.
Quart.- Que als efectes del que preveu la clàusula desena, un cop executades les
obres el Consorci lliurarà un certificat a l’Ajuntament on consti el valor de les mateixes
per tal que es pugui tenir en compte en el càlcul de la indemnització prevista en la
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ACTUEN
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D’altra banda, l’Il·lm. Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, President del Consorci del Parc de
la Serralada Litoral, assistit pel Sr. Santiago Pérez Olmedo, secretari general del
Consorci.

ACTA DEL CONSELL PLENARI

D’una part l’Il·lm. Sr. Andreu Francisco i Roger, Alcalde de l’Ajuntament d’Alella, assistit
pel Sr. Félix-José Valdés Conde, secretari general de la Corporació municipal.

citada clàusula.
I en prova de conformitat, els atorgants signen aquesta Addenda,
Segon.- NOTIFICAR el contingut de la present resolució a l’Ajuntament d’Alella
Tercer.- RATIFICAR els presents acords en la propera sessió plenària que se celebri”

El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Isabel Cabrera Barbero, directora del
Consorci, que exposa als assistents el present 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:
“La Diputació de Barcelona va aprovar el Decret Núm.11565 de data 17/10/2019
segons el qual es reconeixia el dret als seus treballadors i als dels ens dels quals
participa que es troben adherits al conveni i pactes de la Diputació de Barcelona, un
increment addicional del 0,25 per cent de les retribucions amb efectes de l’1 de juliol
de 2019 i un increment addicional del 0,3 per cent de la massa salarial de l’any 2018
que comporta que el factor anual de productivitat per a 2019 quedi fixat en 1.685,45 €,
a ratificar pel Ple corporatiu.
Tenint en compte que no estava previst que el Consell Plenari del Consorci es reunís
fins el gener de 2020 i que es disposava fer efectiu aquest reconeixement de dret al
novembre de 2019, el president va dictar la resolució núm. D038/19, en us de les
atribucions conferides d’acord amb l’article 12.8 dels vigents estatuts en el sentit que el
president té la competència d’exercir en cas d’urgència les funcions encomanades al
Consell Plenari, donant compte de les resolucions que adopti a la següent reunió
d’aquest òrgan col·legiat, per a la seva ratificació, amb el contingut literal següent:
“El Ple de la Diputació de Barcelona, en la sessió ordinària celebrada el 26 de
setembre de 2019, va aprovar, entre altres, el Dictamen pel qual es proposa
incrementar les retribucions bàsiques i complementàries del personal funcionari,
laboral, eventual i personal directiu professional de la Diputació de Barcelona, en un
0,25%, amb efectes retroactius de l’1 de juliol de 2019, d’acord amb el que disposa
l’article 3.Dos del RDL 24/2018, de 21 de desembre, així com aprovar l’abonament de
les diferències del factor anual de productivitat establert per l’any 2019 i aprovar
l’actualització de les taules retributives consolidades de la Diputació de Barcelona
Posteriorment, la presidència de la Diputació de Barcelona va aprovar el Decret Núm.
11565 de data 17/10/2019 amb el tenor literal següent:
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6. RATIFICAR, SI ESCAU, EL DECRET DE LA PRESIDÈNCIA NÚM. D038/2019, DE
22 D’OCTUBRE, D’APLICACIÓ DE DOS INCREMENTS A LES RETRIBUCIONS
DELS PERSONAL DEL CONSORCI
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Primer.- RATIFICAR el Decret del president D033/2019, de 10 de setembre,
d’incorporació de l’Addenda II del CONVENI ENTRE EL CONSORCI i L’AJUNTAMENT
AUTORITZANT LA UTILITZACIÓ DE LA MASIA DE CAN MAGAROLA COM A SEU
ADMINISTRATIVA DEL CONSORCI”

ACTA DEL CONSELL PLENARI

Atès el que estableix el punt Tercer de la part dispositiva de la dita resolució es proposa
al Consell Plenari l’adopció del següent acord:

El Ple de la Diputació de Barcelona, en la sessió ordinària celebrada el 26 de
setembre de 2019, va aprovar, entre altres, el Dictamen pel qual es proposa
incrementar les retribucions bàsiques i complementàries del personal funcionari,
laboral, eventual i personal directiu professional de la Diputació de Barcelona, en un
0,25%, amb efectes retroactius de l’1 de juliol de 2019, d’acord amb el que disposa
l’article 3.Dos del RDL 24/2018, de 21 de desembre, així com aprovar l’abonament
de les diferències del factor anual de productivitat establert per l’any 2019 i aprovar
l’actualització de les taules retributives consolidades de la Diputació de Barcelona
(exp. núm. 2019/0015483), Dictamen el text del qual es transcriu a continuació:
“El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió extraordinària de 13 de
desembre de 2018, va aprovar inicialment, per majoria absoluta, el
Pressupost General de la Diputació de Barcelona per a l’exercici de 2019
integrat pels estats de despeses i d’ingressos i les bases d’execució, així
com, entre d’altres, les taules retributives consolidades a partir de les
resolucions i acords vigents a la Diputació de Barcelona, el qual va quedar
definitivament aprovat, en no haver-se presentat reclamacions dins del
període d’exposició pública (BOPB de 14 de gener de 2019).
El referit pressupost incorpora a l’Annex A2.6 les taules retributives de la
Diputació de Barcelona per a l’any 2019, tant del personal funcionari com
laboral, així com del personal eventual i personal directiu professional, amb
les mateixes quanties que les previstes a les taules retributives vigents a
partir de l’1 de juliol de 2018 i que es van aprovar per Acord del Ple
núm.118/18 de 27 de setembre de 2018.
Posteriorment, el Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de 31
de gener de 2019 (Acord núm.1/19), va aprovar per unanimitat incrementar
les retribucions bàsiques i complementàries del personal funcionari, del
personal directiu professional, del personal eventual i del personal laboral al
servei de la Diputació de Barcelona en un percentatge del 2,25 respecte a
les retribucions percebudes amb efecte de 31 de desembre de 2018, d’acord
amb el que disposa el Reial decret llei 24/2018, de 21 de desembre, pel qual
s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector
públic (en endavant RDLlei 24/2018) (BOE núm. 312 de 27 de desembre de
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APROVACIÓ PEL PLE DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, EN LA SESSIÓ
DE 26.9.2019, DE L’INCREMENT DE LES RETRIBUCIONS, BÀSIQUES I
COMPLEMENTÀRIES, DEL PERSONAL FUNCIONARI, LABORAL,
EVENTUAL I DIRECTIU PROFESSIONAL DE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA, AMB EFECTE RETROACTIU DES DE L’1 DE JULIOL DE 2019
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I.

ACTA DEL CONSELL PLENARI

“DECRET pel qual s’aprova per al personal que la Diputació de Barcelona té
adscrit a les entitats públiques que en depenen i als consorcis en els quals
participa, així com al personal propi d’aquests, sempre que estiguin adscrits al
conveni de la Diputació de Barcelona, d’acord amb les previsions establertes a
la clàusula addicional segona dels pactes socials 2000-2003 prorrogats, un
increment addicional del 0,25 per cent de les retribucions amb efectes de l’1 de
juliol de 2019 i un increment addicional del 0,3 per cent de la massa salarial de
l’any 2018 que comporta que el factor anual de productivitat per a 2019 quedi
fixat en 1.685,45 €, a ratificar pel Ple corporatiu.
(exp. 2019/0017418)

2018), amb efecte retroactiu des de l’1 de gener de 2019.

Així mateix, l’últim paràgraf de l’article 3.Dos del RDLlei 24/2018 disposa, en
relació amb les retribucions del personal al servei de les administracions
públiques, que es podrà autoritzar un increment addicional de fins al 0,3 per
cent de la massa salarial (en aquelles administracions en situació de
superàvit pressupostari en l’exercici 2018) per, entre altres mesures, la
implementació de plans o projectes de millora de la productivitat o la
eficiència.
Un cop constatat que la Diputació de Barcelona va complir amb el requisit
d’estar en situació de superàvit pressupostari durant l’exercici 2018,
correspon aplicar aquest increment addicional del 0,3 al factor anual de
productivitat, en el sentit que es contempla a la disposició transitòria segona
de l’Acord de la Mesa General de la Diputació de Barcelona de 29 de
novembre de 2018 sobre la normativa reguladora del complement de
productivitat ratificat per Acord del Ple núm. 168/18 de 20 de desembre de
2018 que preveu que els increments salarials destinats a fons addicionals
que estableixin les futures Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat es
destinaran a incrementar el factor anual de productivitat, com es va fer l’any
2018.
El factor anual de productivitat per a l’any 2019, tenint en compte la seva
naturalesa de percepció anual i seguin la mateixa metodologia que es va
aplicar a l’any 2018, ha quedat fixat, en aplicació dels increments establerts
a l’article 3 paràgraf primer i segon del RDLlei 24/2018 abans esmentats, en
1.541,41 €. Per tant, després de distribuir l’increment addicional del 0,3 per
cent de la massa salarial corresponent a l’exercici 2018 entre les quanties
abonades al factor anual de productivitat durant el 2019, l’import final del
factor anual de productivitat establert per a l‘any 2019 i successius, queda
fixat en 1.685,45 €.
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En aquest sentit, la Direcció General de Costos de Personal i Pensions
Públiques ha publicat al Portal de l’Administració Pressupostària que és
l’oficina virtual de la Secretaria d’Estat de Pressupostos i Despeses del
Ministeri d’Hisenda les quanties dels diferents articles del RDLLei 24/2018,
una vegada aplicat l’increment addicional del 0,25 per cent aprovat en
Consell de Ministres de 21 de juny de 2019.
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Tenint en compte que aquesta normativa que és d’obligat compliment per a
les administracions públiques en aplicació del que disposa l’apartat onzè del
mateix article 3 del RDLlei 24/2018, és procedent aplicar un increment
addicional del 0,25 per cent a les retribucions dels funcionaris, bàsiques i
complementàries, personal laboral, eventual i directiu professional de la
Diputació de Barcelona, sense considerar a aquest efecte les despeses
d’acció social que, en termes globals, no poden experimentar cap increment
al 2019 respecte del 2018.

ACTA DEL CONSELL PLENARI

L’article 3.Dos del RDLlei 24/2018 també preveu que si l’increment del
producte interior brut (PIB) a preus constants el 2018 assoleix o supera el
2,5 per cent, s’afegeix, amb efectes de l’1 de juliol de 2019, un altre 0,25 per
cent d’increment salarial. L’Institut Nacional d’Estadística el 5 de juny de
2019 ha certificat que la taxa de variació del PIB del 2018 respecte a 2017
ha superat aquest 2,5 per cent i, en conseqüència, el Consell de Ministres
de 21 de juny de 2019 ha aprovat l’aplicació de l’increment addicional del
0,25 per cent amb efecte d’1 de juliol de 2019.

S’ha observat, d’acord amb el nivell actual d’execució de despeses del capítol 1
del pressupost general de la Diputació de Barcelona, que existeix crèdit
suficient per fer front a la despesa produïda per aquest increment retributiu.

Primer.- APROVAR un increment addicional del 0,25 per cent de les
retribucions dels funcionaris, personal laboral, eventual i directiu professional
de la Diputació de Barcelona, amb efectes de l’1 de juliol de 2019.
Segon.- APROVAR un increment addicional del 0,3% de la massa salarial de
l’any 2018, que s’aplicarà en els termes acordats en la MGNmc de 29 de
novembre de 2018 i aprovat per acord plenari 168/2018, quedant fixat el
factor anual de productivitat per a 2019 en un import de 1.685,45 €.
Tercer.- APROVAR l’actualització de les taules retributives consolidades dels
funcionaris, personal laboral, eventual i directiu professional de la Diputació
de Barcelona resultants dels acords anteriors, amb efecte de l’1 de juliol de
2019, i que s’incorporen en l’annex adjunt.
Quart.- ACORDAR que les despeses que es derivin d’aquests acords en
relació amb l’increment de les retribucions, aniran amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries corresponents del pressupost de la Diputació de
Barcelona per a l’any 2019.
Cinquè.- PUBLICAR l’annex que conté les taules retributives consolidades
en el Portal de Transparència de la Diputació de Barcelona.
Sisè.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona els
acords relatius a les retribucions del personal eventual en compliment del
que disposa l’article 104.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local.”

II.

APLICACIÓ DELS ACORDS ADOPTATS PEL PLE DE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA AL PERSONAL QUE TÉ ADSCRIT A LES ENTITATS
PÚBLIQUES QUE EN DEPENEN I ALS CONSORCIS EN ELS QUALS
PARTICIPA, AIXÍ COM AL PERSONAL PROPI D’AQUESTS, SEMPRE QUE
ESTIGUIN ADHERITS AL CONVENI DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA,
D’ACORD AMB LES PREVISIONS ESTABLERTES A LA CLÀUSULA
ADDICIONAL SEGONA DELS PACTES SOCIALS 2000-2003 PRORROGATS

Tal com s’ha dit, l’aprovació dels increments retributius detallats a l’apartat anterior
resulta de la concurrència de les circumstàncies esmentades en el Dictamen
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ACORDS
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable,
aquesta delegació eleva al Ple, previ l’informe de la Comissió Informativa i
de Seguiment de Presidència, Serveis Interns i Innovació, l’adopció dels
següents

ACTA DEL CONSELL PLENARI

D’acord amb el que disposa l’apartat setè I.5.b) del Decret de la Presidència
de la Diputació de Barcelona núm. 8924/19, de 23 de juliol, sobre
nomenament i delegació de l’exercici de les competències de la Presidència
en favor dels/de les presidents/es delegats/des d’àrea, diputats/des
delegats/des de matèria i diputats/des adjunts/es d’àrea i de matèria (publicat
al BOPB de 25 de juliol de 2019).

Ateses les circumstàncies i els arguments exposats es considera que queda justificat
que la Presidència de la Diputació de Barcelona exerceixi les competències del Ple
per raons d’urgència, tot això de conformitat amb l’apartat setè, punt I.5.g), de la part
resolutiva del decret de la Presidència núm. 8924/19, de 23 de juliol, sobre
nomenament i delegació de l’exercici de les competències de la Presidència en favor
dels/de les presidents/es delegats/des d’àrea, diputats/des delegats/des de matèria i
diputats/des adjunts/es d’àrea i de matèria, publicat al BOPB de data 25 de juliol de
2019, i modificat parcialment pels decrets núm. 8985/19, de 26 de juliol, publicat al
BOPB de data 30 de juliol de 2019 i 9775/19, de 13 de setembre, publicat al BOPB
de data 18 de setembre de 2019, la signatura de la qual ha estat delegada en la
diputada adjunta de Presidència mitjançant Decret núm. 8966/2019, de 23 de juliol.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent:
RESOLUCIÓ
PRIMER. APROVAR per al personal que la Diputació de Barcelona té adscrit a les
entitats públiques que en depenen i als consorcis en els quals participa, així com el
personal propi d’aquests, sempre que estiguin adscrits al conveni de la Diputació de
Barcelona, d’acord amb les previsions establertes a la clàusula addicional segona
dels pactes socials 2000-2003 prorrogats, un increment addicional del 0,25 per cent
de les retribucions amb efectes de l’1 de juliol de 2019 i un increment addicional del
0,3 per cent de la massa salarial de l’any 2018 que comporta que el factor anual de
productivitat per a 2019 quedi fixat en 1.685,45 €, tot això conforme a les taules
retributives consolidades aprovades, que s’incorporen en l’annex adjunt
SEGON. NOTIFICAR la present resolució a les entitats públiques dependents de
la Diputació de Barcelona i als consorcis en els quals participa i que estiguin adherits
al conveni de la Diputació de Barcelona, d’acord amb les previsions establertes a la
clàusula addicional segona dels pactes socials 2000-2003 prorrogats.
TERCER. SOTMETRE aquesta resolució al Ple de la Diputació de Barcelona als
efectes de la seva ratificació, si escau, en la propera sessió ordinària que se celebri.”

Número: 2020-0001 Data: 22/05/2020

Val a dir, finalment, que l’aprovació de la mesura general de l’increment retributiu
s’entén sense perjudici de l’adopció de l’acte d’administració d’imputació
pressupostària en les entitats destinatàries, si escau.
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Altrament, atès que es tracta de mesures generals i d’obligat compliment, es
considera procedent que aquesta mesura produeixi efectes en les mateixes dates
que per al personal de la Diputació de Barcelona (nòmina d’octubre), en base al
principi d’igualtat i ateses les especials circumstàncies d’homogeneïtat i adhesió del
personal d’aquestes entitats dependents o vinculades amb la Diputació, i per
garantir-ne els seus drets. I disposar-ho, a més, en una única resolució per raons
d’economia i als efectes de coordinació en el marc del sector públic de la Diputació.

ACTA DEL CONSELL PLENARI

transcrit i de l’aplicació del RDLlei 24/2018, el qual és d’obligat compliment. Aprovat
l’increment de les retribucions del personal de la Diputació de Barcelona, amb efecte
retroactiu des de l’1 de juliol de 2019, es considera que procedeix aplicar el mateix
increment al personal que la Diputació té adscrit a les entitats públiques que en
depenen i als consorcis en els quals participa, així com al personal propi d’aquests,
sempre que estiguin adherits al conveni de la Diputació de Barcelona, d’acord amb
les previsions establertes a la clàusula addicional segona dels pactes socials 20002003 prorrogats.

Atès que el personal del Consorci del Parc de la Serralada està adherit al conveni de la
Diputació de Barcelona, d’acord amb les previsions establertes a la clàusula addicional
segona dels pactes socials 2000-2003 prorrogats, des de l’any 2005
Atès que el Consorci del Parc de la Serralada està participat per la Diputació de
Barcelona, essent aquest el seu ens d’adscripció.

HE RESOLT:
Primer.- APLICAR l’increment addicional del 0,25 per cent de les retribucions del
personal del Consorci del Parc de la Serralada Litoral, amb efectes 1 de juliol de 2019
Segon- APLICAR l’increment addicional del 0,3% de la massa salarial de l’any 2018,
que s’aplicarà en el termes acordats en la MGNmc de 29 de novembre de 2018 i
aprovat per acord plenari de la Diputació de Barcelona en sessió núm. 168/2018,
quedant fixat el factor anual de productivitat en 1.685,45€.
Tercer.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de mil set-cents cinc euros amb
cinquanta-cinc cèntims (1.705,55€) d’acord amb el detall següent:
Empleat
TG02-07
A502-20
A544-19
SE06-14
SE06-03
SE06-09
SE04-24
AG01-57
A401-49
TG02-65
SE04-34
SE04-23
SE04-33
SE04-44
SE04-62
SE04-43

0,25% jul-set
0,3% FAP Totals
25,65
145,92
171,57
22,29
145,92
168,21
19,52
145,92
165,44
17,50
145,92
163,42
18,02
145,92
163,94
17,22
145,92
163,14
14,83
145,92
160,75
11,58
145,92
157,50
145,92
145,92
22,74
145,92
168,66
14,94
14,94
14,94
14,94
12,03
12,03
11,45
11,45
11,75
11,75
11,89
11,89
246,35
1.459,20 1.705,55

Quart- IMPUTAR els increments continguts en la present resolució sobre l’import de les
retribucions i obligacions derivades d’aquestes amb càrrec al capítol I del pressupost
del Consorci de l’exercici 2019.
Cinquè.- RATIFICAR la present resolució a la propera sessió del Consell Plenari que se
celebri.”

Número: 2020-0001 Data: 22/05/2020

Vist el que estableix l’article 12.8 dels vigents estatuts del Consorci del Parc de la
Serralada Litoral quant a les atribucions de la presidència.
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Atès que hi ha consignació pressupostària per fer front a la despesa produïda per
aquest increment retributiu.

ACTA DEL CONSELL PLENARI

Vist que l’aplicació d’aquests increments suposa un import total de 1.705,55 Euros

Atès el que estableix el punt Cinquè de la part dispositiva de la dita resolució es
proposa al Consell Plenari l’adopció del següent acord:
Primer.- RATIFICAR el Decret del president D038/2019, de 22 d’octubre, d’aplicació de
dos increments a les retribucions dels personal del Consorci.”

L’objecte dels treballs comprenen els aspectes següents:


Auditoria dels Comptes Anuals de l’exercici 2018 a l’objecte de
verificar si els comptes anuals representen en tots els aspectes
significatius la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, dels
resultats de l’entitat i, si s’escau, l’execució del pressupost d’acord
amb les normes i principis comptables i pressupostaris que li són
d’aplicació, així com si contenen la informació necessària per a la
seva interpretació i comprensió adequada.

 Anàlisi del compliment de la normativa corresponent a l'exercici 2018 a
l’objecte de verificar que els principals actes, operacions i
procediments de gestió que realitza l’entitat, s’han desenvolupat de
conformitat amb les normes, disposicions i directrius que li són
d’aplicació.
 Auditoria operativa, entès com aquell examen sistemàtic i objectiu, a
partir del qual ha de permetre proporcionar una valoració independent
de les operacions d’una organització, programa, activitat o funció
pública, amb la finalitat d’avaluar el nivell d’eficiència, eficàcia i
economia obtingut en la utilització dels recursos públics sota el principi
de bona gestió.
Del resultat d’aquests treballs es van remetre esborranys de dos informes d’opinió, als
quals es varen presentar al·legacions el 25/07/19 i 17/10/19 respectivament.
El 14/01/20 el Servei de Control Financer depenent de la Intervenció General de la
Diputació de Barcelona, va remetre l’Informe d’auditoria de l’exercici 2018, l’Informe
d’auditoria de compliment de l’exercici 2018 i l’Informe d’auditoria operativa de l’exercici
2018, tots ells resultants del Pla Anual de Control Financer 2019.
Posteriorment, intervé la Sra. Isabel Cabrera Barbero, directora del Consorci, que
exposa als assistents el contingut de l’informe d’auditoria relacionat amb la part
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Exposa la Sra. Anna Moreno que per encàrrec de la Diputació de Barcelona l’empresa
Uniaudit Oliver Camps va realitzar l’auditoria financera, de compliment i operativa de
l’exercici 2018 del Consorci del Parc de la Serralada Litoral.
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El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Anna Moreno Castells, interventora del
Consorci, que exposa als assistents el present punt de l’Ordre del dia, donant-ne
compte als assistents del contingut dels Informes d’auditoria dels comptes anuals, de
compliment i operativa de l’exercici 2018 realitzats per encàrrec de la Diputació de
Barcelona.

ACTA DEL CONSELL PLENARI

7. DONAR COMPTE, ALS EFECTES DE PRENDRE CONEIXEMENT, DELS
INFORMES D’AUDITORIA DELS COMPTES ANUALS, DE COMPLIMENT I
OPERATIVA DE L’EXERCICI 2018 REALITZATS PER ENCÀRREC DE LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA

d’organització i de personal.
És per això que, s’ha procedit a donar compte al Consell Plenari de l’Informe d’auditoria
de l’exercici 2018, l’Informe d’auditoria de compliment de l’exercici 2018 i l’Informe
d’auditoria operativa de l’exercici 2018.

El Sr. President exposa als assistents el present punt de l’Ordre del dia, donant-ne
compte als assistents del contingut del Decret de la presidència núm. D010/2019, d’11
de març, d’aprovació del conveni de col·laboració entre l’administració de la Generalitat
de Catalunya mitjançant el Departament d’Ensenyament i el Consorci del Parc de la
Serralada Litoral en relació amb el Projecte de Servei Comunitari.
10. DONAR COMPTE, ALS EFECTES DE PRENDRE CONEIXEMENT, DEL DECRET
DE LA PRESIDÈNCIA NÚM. D049/2019, DE 25 DE NOVEMBRE, APROVACIÓ DEL
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI DEL PARC DE LA
SERRALADA LITORAL I EL MUSEU ARXIU DE VILASSAR DE DALT PER AL
MANTENIMENT I FUNCIONAMENT DEL CENTRE DE DOCUMENTACIÓ DEL PARC
DE LA SERRALADA LITORAL “SALVADOR GRAU I TORT” QUE S’UBICA ALS
ESPAIS DEL MUSEU MUNICIPAL DE VILASSAR DE DALT
El Sr. President exposa als assistents el present punt de l’Ordre del dia, donant-ne
compte als assistents del contingut del Decret de la presidència núm. D049/2019, de 25
de novembre, d’aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consorci Del Parc De
La Serralada Litoral i el Museu Arxiu de Vilassar de Dalt per al manteniment I
funcionament del Centre de Documentació del Parc de La Serralada Litoral “Salvador
Grau I Tort” que s’ubica als espais del Museu Municipal de Vilassar De Dalt.
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9. DONAR COMPTE, ALS EFECTES DE PRENDRE CONEIXEMENT, DEL DECRET
DE LA PRESIDÈNCIA NÚM. D010/2019, D’11 DE MARÇ, D’APROVACIÓ DEL
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT I EL
CONSORCI DEL PARC DE LA SERRALADA LITORAL EN RELACIÓ AMB EL
PROJECTE DE SERVEI COMUNITARI
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El Sr. President cedeix la paraula al Sr. Santiago Pérez Olmedo, Secretari del Consorci,
que exposa als assistents el present punt de l’Ordre del dia, donant-ne compte als
assistents de la renúncia portada a terme del dret de tanteig; exposant que en resposta
a l’escrit que va presentar l’empresa BRUMET GESTION SL en data 09/01/2020 amb
entrada al registre d’aquest Consorci núm. 2020-E-RE-1 segons el qual ens
comunicaven que estaven gestionant la venda de la finca coneguda com Can Pahissa
7 al municipi de La Roca del Vallès, el President del Consorci del Parc de la Serralada
Litoral, en exercici de les competències que te conferides segons l’article 12.22 dels
vigents estatuts del Consorci, els va adreçar escrit manifestant que, d’acord amb
l’informe tècnic que s’hi adjuntava, el Consorci com a òrgan gestor del Parc de la
Serralada Litoral, renunciava a exercir el dret de tempteig i retracte previst a l’article 51
del Pla especial per a la protecció del medi natural i del paisatge La Conreria-Sant
Mateu-Céllecs.

ACTA DEL CONSELL PLENARI

8. DONAR COMPTE, ALS EFECTES DE PRENDRE CONEIXEMENT, DE LA
RENÚNCIA AL DRET DE TEMPTEIG I RETRACTE EN LA TRANSMISSIÓ ONEROSA
D’UNA FINCA INCLOSA EN EL PLA ESPECIAL PER A LA PROTECCIÓ DEL MEDI
NATURAL I DEL PAISATGE LA CONRERIA-SANT MATEU-CÉLLECS

El Sr. President exposa als assistents el present punt de l’Ordre del dia, donant-ne
compte als assistents del contingut del Decret de la presidència núm. 002/2020, de 14
de gener, d’aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consorci del Parc de la
Serralada Litoral i l’Ajuntament d’Alella per a la ubicació d’un punt d’informació del Parc
a l’Oficina de Turisme d’Alella.
13.PRENDRE CONEIXEMENT DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A TERCERS
DEL TERCER I QUART TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2019
El Sr. President cedeix la paraula al Sr. Secretari del Consorci del Parc de la Serralada
Litoral, que exposa als assistents el present 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:
“El període mitjà de pagament definit en el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel
qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a
proveïdors de les administracions públiques, mesura el retard en el pagament del deute
comercial en termes econòmics, com a indicador diferent respecte del període legal de
pagament establert en el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat
per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i en la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials. Aquest mesurament amb criteris estrictament econòmics pot
prendre valor negatiu si l'Administració paga abans que hagin transcorregut trenta dies
naturals des de la presentació de les factures o certificacions d'obra, segons
correspongui o si al final del període per a la remissió de la informació encara no han
transcorregut, en les operacions pendents de pagament, aquests trenta dies.
Tal i com ordena l'article 6.2 de l'esmentat Reial Decret, les corporacions locals han de
remetre al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques així com publicar de manera
periòdica la informació relativa al seu període mitjà de pagament a proveïdors referit al
trimestre de referència
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12.DONAR COMPTE, ALS EFECTES DE PRENDRE CONEIXEMENT, DEL DECRET
DE LA PRESIDÈNCIA NÚM. 002/2020, DE 14 DE GENER, D’APROVACIÓ DEL
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI DEL PARC DE LA
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El Sr. President exposa als assistents el present punt de l’Ordre del dia, donant-ne
compte als assistents del contingut del Decret de la presidència núm. D050/2019, de 27
de novembre, d’aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Administració de la
Generalitat de Catalunya mitjançant el departament d’Ensenyament i el Consorci del
Parc de la Serralada Litoral en relació amb el Projecte de Servei Comunitari; tot
manifestant que es tracta d’una actualització del conveni del qual s’ha donat compte a
la present sessió al punt 9 de l’ordre del dia.

ACTA DEL CONSELL PLENARI

11. DONAR COMPTE, ALS EFECTES DE PRENDRE CONEIXEMENT, DEL DECRET
DE LA PRESIDÈNCIA NÚM. D050/2019, DE 27 DE NOVEMBRE, APROVACIÓ DEL
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT I EL
CONSORCI DEL PARC DE LA SERRALADA LITORAL EN RELACIÓ AMB EL
PROJECTE DE SERVEI COMUNITARI

ACORDS:
Primer.- PRENDRE CONEIXEMENT del Període Mitjà de Pagament (PMP) a
proveïdors del Consorci del Parc de la Serralada Litoral corresponent al tercer i quart
trimestre de l’any 2019, d’acord amb el detall següent:
Any:

2019
Trimestre:
Tercer
Pagaments realitzats en el trimestre
Període mitjà
Dins del període de pagament
Fora del període de pagament
de pagament
(PMP) (dies)
Nombre de
Nombre de
pagaments Import total
pagaments Import total
19,53
121
45.631,05
0
0,00

Any:

2019
Trimestre:
Quart
Pagaments realitzats en el trimestre
Període mitjà
Dins del període de pagament
Fora del període de pagament
de pagament
(PMP) (dies)
Nombre de
Nombre de
pagaments Import total
pagaments Import total
11,63
90
29.247,16
0
0,00
“
14.INFORMACIONS DE PRESIDÈNCIA: ACTE DE LLIURAMENT DELS PREMIS DE
L'11È CONCURS FOTOGRÀFIC I CALENDARI FOTOGRÀFIC 2020
El Sr. President exposa als assistents el present punt de l’Ordre del dia, donant-ne
compte als assistents del decurs de l’acte de lliurament dels premis de l’11è Concurs
Fotogràfic del Parc 2020, i exposició de les obres guanyadores que han estat
incorporades al Calendari Fotogràfic del Parc 2020, lliurant als assistent un exemplar
del dit calendari, i manifestant que tot i que ja s’han tramès un nombre d’exemplars
determinat als Ajuntaments i resta de membres del Consorci, si algú en necessita
disposar de més exemplar ho pot comunicar al consorci i se li facilitaria en funció de la
disponibilitat.
15.DESPATX D'OFICI
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Es proposa al Consell Plenari l’adopció del següents
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El Consorci del Parc de la Serralada Litoral ha donat compliment a les seves
obligacions comunicant al MINHAP mitjançant el seu portal web la informació referida a
cada trimestre de l’any abans del dia trenta del mes següent a la finalització del
corresponent trimestre.

ACTA DEL CONSELL PLENARI

Les dades a incloure en l'aplicació informàtica de càlcul del període mitjà de pagament
són les següents::
- Ràtio de les operacions pagades.
-Ràtio de les operacions pendents de pagament
-Import total de pagaments realitzats
- Import total de pagaments pendents

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:

D006/2019, de 7 de febrer
D007/2019, de 7 de febrer
D008/2019, de 12 de febrer
D009/2019, de 13 de febrer
D010/2019, d’11 de març
D011//2019, d’11 de març
D012/2019 d’11 de març

Decret P 006 19 adquisició vehicle ACM
Decret P 007/19 Increment dels sous 2019
Decret P 008 19 ACM Assegurances
Decret P 009 19 Aprovació factures gener
Decret P 010 19 conveni Servei comunitari
Decret P 012/2019 adjudica 131 4TAXVC 18-8
Decret P 013 19 d'incoació de l'expedient de rectificació de
l'Inventari a 31/12/2018
Decret P 014 19 Aprovació factures febrer
42 3TPAE 19 Incoació de la contractació del Servei de
Plataforma d'administració electrònica i aprovació de les
PCAP i PP
38 4TAXVC 19-1 Decret P 016 2019 d'adjudicació del
contracte d'obres de reparació i manteniment de la xarxa
viària 2019
Decret P 017 19 accepta cessió GHC
Decret P 018 19 abona despeses carnet B
Designar a la Sra. Maria Àngels Palacio Pastor consellera
delegada del Consorci
42 3TPAE_19 Adjudicació del contracte de servei de
Plataforma d'administració electrònica
1 3RH/19 FAP Decret P 021 19 Reconeixement del dret a
percebre el factor anual de productivitat a diversos
treballadors
38 4TAXVC 19-1 Aprovació del Pla de Seguretat i Salut
23 3PSC/19 ACM Adhesió a l'acord marc de l'ACM pel que
fa a l'assegurança de Responsabilitat Civil Patrimonial
Decret P 024 19 Aprovació factures març
Decret P 025 19 Aprovació factures abril
Declaració de béns no utilitzables per a la posterior baixa a
l'Inventari de Béns
Modificació 03/19 del Pressupost 2019 per Generació de
Crèdits
Aprovació de les factures de maig 2019 i ordenació de
pagaments
Decret P 010 19 86 4DEAC 19 Incoació de la Contractació
del servei de disseny gràfic i impressió de material de
divulgació
Aprovació de les factures de juny 2019 i ordenació de
pagaments
Modificació 04/19 del Pressupost 2019 per Generació de
Crèdits

D013/2019, de 13 de març
D014/2019, 27 de març
D015/2019, d’1 d’abril
D016/2019, de 3 d’abril
D017/2019, de 8 d’abril
D018/2019, de 24 d’abril
D019/2019, 24 d’abril
D020/2019, 25 d’abril
D021/2019, de 6 de maig
D022/2019, de 7 de maig
D023/2019, de 10 de maig
D0224/2019, de 27 de maig
D025/2019, de 13 de juny
D026/2019, de 13 de juny
D027/2019, de 13 de juny
D028/2019, d’1 de juliol
D029/2019, de 19 de juliol
D030/2019, de 24 de juliol
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Decret P 005 19 adjudica 131 4TAXVC 18-8
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D005/2019, de 5 de febrer

ACTA DEL CONSELL PLENARI

Decrets del President

D034/2019, de 30 de setembre
D035/19, de 2 d’octubre
D036/19, de 22 d’octubre
D037/19, de 22 d’octubre
D038/19, de 22 d’octubre
D039/19, de 22 d’octubre
D040/19, de 23 d’octubre
D041/19, de 31 d’octubre
D042/19, de 18 de novembre
D043/19, de 18 de novembre
D044/19, de 19 de novembre
D045/19, de 21 de novembre
D046/19, de 22 de novembre
D047/19, de 25 de novembre
D048/19, de 25 de novembre
D049/19, de 26 de novembre
D050/19, de 26 de novembre
D051/19, de 29 de novembre
D052/19, de 3 de desembre
D053/19, de 5 de desembre
D054/19, de 18 de desembre
D055/19, de 19 de desembre
D001/2020, de 13 de gener
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D033/2019, de 10 de setembre
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D032/2019, de 28 d’agost

Adjudicació del contracte 86 4DEAC 19 de servei de disseny
gràfic i impressió de material de divulgació
Aprovació de les factures de juliol 2019 i ordenació de
pagaments
Aprovació de l’Addenda II al Conveni de cessió de Can
Magarola
Modificació 05/19 del Pressupost 2019 per Transferència de
Crèdits
128 4TAXVC 19-3 Incoació de la contractació de les obres
de reparació del camí de Can Bernardó i aprovació de la
documentació
Aprovació de les factures d’agost 2019 i ordenació de
pagaments
Aprovació de les factures de setembre 2019 i ordenació de
pagaments
Aplicació de l’increment de retribucions i del FAP 2018
Modificació 06/19 del Pressupost 2019 per Generació de
Crèdits
128 4TAXVC 19-3 Adjudicació de les obres de reparació del
camí de Can Bernardó i aprovació de la documentació
98 3RMSPORT 19 Adjudicació obres reparació tancaments
Can Magarola
Pròrroga de l’excedència voluntària per tenir cura de fill
sol·licitada per una treballadora
148 4UPEPMOF 19-1 Incoació de la contractació de les
actuacions de millora del turó de Galzeran
160 3RMSN Aprovació de la primera pròrroga del contracte
del servei de neteja de la seu
Aprovació de les factures d’octubre 2019 i ordenació de
pagaments
162 4DEAIG Aprovació de la primera pròrroga del contracte
del servei d’organització d’activitats d’educació i divulgació
ambiental
Modificació 06/19 del Pressupost 2019 per Transferència de
Crèdits
Correcció d’un error material en la numeració del darrer
expedient de modificació del pressupost
91 AOC 19 CD Aprovació de la minuta del conveni del
Centre de documentació
165 AOC 19 SC Aprovació de la minuta del conveni del
Servei Comunitari
167 4UPEPCICB Incoació de la contractació del servei
d’informació al CI Can Boquet
38 4TAXVC 19-1 Modificació del 20% del contracte d’obres
de manteniment de la xarxa viària 2019
167 4UPEPCICB Desistiment de la contractació del servei
d’informació al CI Can Boquet
148 4UPEPMOF Adjudicació del contracte de les actuacions
de millora del turó de Galzeran
Resposta a un treballador de la sol·licitud de jubilació
anticipada incentivada
2 4UPEPCICB 20 Incoació de la contractació del servei
d’informació al CI Can Boquet
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D031/2019, de 30 de juliol

D002/2020, de 13 de gener

93 4OC 19- PICL Aprovació del conveni per ubicar un punt
d’informació a Can Lleonart

D006/2019, de 31 de maig
D007/2019, de 25 de juny
D008/2019, de 25 de juny
D009/2019, de 18 de novembre
16.ASSUMPTES SOBREVINGUTS
No n’hi ha.

17.INFORMES, PETICIONS I PREGUNTES
Intervé el Sr. Daniel Meroño Lombera, representant de l’Ajuntament de Cabrera de Mar,
per preguntar si s’han fet estudis de seguiment del tema del Senglar. Seguidament es
genera un extens debat entorn a la problemàtica que genera la presència del senglar a
algunes poblacions del Parc de la Serralada Litoral.
En el decurs d’aquest debat entorn a la problemàtica de la presència del senglar,
intervé el Sr. Sr. Josep Tarín i Canales, representant de la Diputació de Barcelona, per
exposar que des de la Diputació de Barcelona es fa molt seguiment d’aquesta qüestió
amb conveni amb la Universitat. Posa de relleu que la presència del senglar a
determinades poblacions s’està convertint en una plaga, ja que el senglar no te un
depredador natural, i que únicament el caçador pot reduir el nombre de senglars, i que
seria necessari adoptar mesures en aquest sentit.
A continuació intervé el Sr. President, per posar de relleu que alguns municipis, atès
l’elevat nombre de senglar que arriben a zones urbanes, contracten empreses per fer
captures. Concretament exposa el cas de Teià, a on s’ha portat a terme una actuació
d’aquest tipus ja que hi ha hagut accidents de trànsit provocats per la presència de
senglars.
Seguidament intervé el Sr. Albert Gil Gutiérrez, representant de l’Ajuntament de la Roca
del Vallès, per manifestar a resultes de la intervenció feta pel Sr. Tarín, que al municipi
de La Roca del Vallès hi ha una associació de caçadors molt professionalitzada, i que
es tracta d’una activitat que està legalitzada.
Per concloure aquest debat, intervé de nou el Sr. Josep Tarín i Canales, representant
de la Diputació de Barcelona, per exposar al mes de setembre d’enguany la Diputació
de Barcelona té previst portar a terme un Congrés internacional per parlar del Senglar.
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.
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D005/2019, de 10 de maig

Crida a dos treballadors per a la preparació de la campanya
PVI 2019
Reconeixement del dret a percebre l’ajut per millora social
per edat a diversos treballadors
Crida a 4 guaites per la campanya de prevenció d’incendis
anual
Reconeixement d’un trienni a un treballador
Reconeixement d’un trienni a un treballador
Reconeixement del dret a percebre l’ajut per millores socials
2019 a diversos treballadors
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D004/2019, de 26 d’abril
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Decrets de la Consellera delegada

