Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

CP/2019/4

Consell Plenari

Extraordinària de Constitució

Data

17 / d’octubre / 2019

Durada

Des de les 13:30 fins a les 13:42 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 13:30 hores del dia 17 d’octubre de 2019, es reuneixen
en sessió EXTRAORDINÀRIA de constitució del CONSELL PLENARI a la Sala d’Actes de Can
Magarola, nova Seu del Consorci, els representants designats pels Ens consorciats següents:
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 Saez Mora, representant de l’ajuntament de Cabrils
Sr. Albert Gil Gutiérrez, representant de l’Ajuntament de la Roca del Vallès
Sr. Joan Marc Flores Riera, representant de l’Ajuntament de Martorelles
Sr. Jordi Rull i Claus, representant de l’Ajuntament d’Òrrius.
Sra. Marta Bosch i Lafuente, representant de l’Ajuntament de Premià de Dalt
Sr. Oriol Vallbona Barceló, representant 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
Sra. Montserrat Garrido Romera, representant del Consell Comarcal del Maresme.
Sr. Joan Daví i Mayol, representant suplent del Consell Comarcal del Vallès Oriental
Sr. Josep Tarín i Canales, representant de la Diputació de Barcelona.
Assisteixen també, amb veu i sense vot:
Sra. Isabel Cabrera Barbero, Directora en funcions del Consorci.
Sra. Maria Àngels Palacio Pastor, Consellera Delegada en funcions del Consorci
Sr. Santiago Pérez Olmedo, Secretari del Consorci.
Sr. Lluís Balaguer Blasi, cap de la Secció de Seguiment d'Actuacions en els Espais Naturals
Han excusat la seva assistència:
Sra. Xènia Matas i Castany, representant de l’Ajuntament d’Alella
Sr. Ferran Miralles i Sabadell, representant de la Generalitat de Catalunya
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
Sr. Benet Oliva Ricós, representant de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt
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Tipus de convocatòria
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DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DEL CONSELL PLENARI

Santiago Pérez Olmedo (2 de 2)
Secretari
Data Signatura: 24/01/2020
HASH: c08b2337f6ace905659d2ef7464b1de1

Andreu Bosch Rodoreda (1 de 2)
President
Data Signatura: 24/01/2020
HASH: eb1021a353b10da2c51cc8e373ff5b1e

ACTA

No ha assistit:
Sr. Àlex Robles Minguell, representant de l’Ajuntament de Tiana
Hi ha quòrum de constitució segons l’article 37.4 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 Sra. Xènia Matas i Castany, representant titular de l’Ajuntament d’Alella
La Sra. Mercè Vizern i López, suplent de l’Ajuntament d’Alella
El Sr. Joan Maria Pascual Martí, representant titular de l’Ajuntament d’Argentona
El Sr. Bernat Calvo Català, suplent de l’Ajuntament d’Argentona
El Sr. Daniel Meroño Lombera, representant titular de l’Ajuntament de Cabrera de Mar
El Sr. Enric Mir i Nuet, suplent de l’Ajuntament de Cabrera de Mar
El Sr. Pere Saez Mora. representant titular de l’Ajuntament de Cabrils
El Sr. Albert Gil Gutiérrez, representant titular de l’Ajuntament de La Roca del Vallès
El Sr. Joan Marc Flores Riera, representant titular de l’Ajuntament de Martorelles
La Sra. Maria del Mar Garcia Martos, representant titular de l’Ajuntament de Montornès del
Vallès
El Sr. Jordi Rull i Claus, representant titular de l’Ajuntament d'Òrrius
El Sr. Pere Puig Vila, suplent de l’Ajuntament d'Òrrius
La Sra. Marta Bosch Lafuente, representant titular de l’Ajuntament de Premià de Dalt
El Sr. Marc Tintoré i Serra, suplent de l’Ajuntament de Premià de Dalt
El Sr. Josep Font i Vives, suplent de l’Ajuntament de Premià de Dalt
El Sr. Oriol Vallbona Barceló, representant titular de l’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles
El Sr. Luis Mariano Pintor Matas, suplent de l’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles
El Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, representant titular de l’Ajuntament de Teià
La Sra. Montserrat Riera i Rojas, suplent de l’Ajuntament de Teià
El Sr. Àlex Robles Minguell, representant titular de l’Ajuntament de Tiana
La Sra. Chantal Barber Willems, representant titular de l’Ajuntament de Vallromanes
La Sra. Yolanda Lorenzo i Garcia, representant titular de l’Ajuntament de Vilanova del Vallès
La Sra. Mònica Fernàndez Herrera, suplent de l’Ajuntament de Vilanova del Vallès
El Sr. Benet Oliva Ricós, representant titular de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt
La Sra. Carola Llauró i Sastre, suplent de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt
La Sra. Montserrat Garrido Romera, representant titular del Consell Comarcal del Maresme
La Sra. Carme Terradas Saborit, suplent del Consell Comarcal del Maresme
El Sr. Joan Daví i Mayol, representant titular del Consell Comarcal del Vallès Oriental
El Sr. Josep Tarín i Canales, representant titular de la Diputació de Barcelona
El Sr. Ferran Miralles Sabadell, representant titular de la Generalitat de Catalunya
El Sr. Jaume Vicens Perpinyà, suplent de la Generalitat de Catalunya
A continuació per part del Sr. Secretari es procedeix a cridar els membres electes de major i de
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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 següents:
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1.- CONSTITUCIÓ DEL CONSELL PLENARI

ACTA DEL CONSELL PLENARI

Essent les 13:30 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.

menor edat d’ entre els presents, a l’objecte de formar la Mesa d’edat, quedant constituïda de la
forma següent:
President: Sr. Jordi Rull i Claus, membre representant present de major edat
Sr. Oriol Vallbona Barceló, membre representant present de menor edat
Secretari. Sr. Santiago Pérez Olmedo, Secretari del Consorci

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. Andreu Bosch i Rodoreda, qui efectua la
presentació de la seva candidatura:
“El Parc de la Serralada Litoral, té el compromís de treballar en la modificació del PEIN en
l’àmbit de l’EIN La Conreria-Sant Mateu-Céllecs per ampliar el seu límit així com vetllar el
procés de tramitació de la modificació del Pla especial, amb l’objectiu d’actualitzar la seva
normativa. Amb aquest motiu existeix un grup de treball tècnic mixt amb tècnics de la
Generalitat de Catalunya, de la Diputació de Barcelona i del propi parc.
D’altra banda, el parc encara no disposa de Pla de conservació. Ha desenvolupat fases com la
diagnosi de l’estat de conservació del parc i l’establiment d’un Pla de seguiment de paràmetres
ecològics. El repte actual és fer front a la darrera fase del treball per tal de disposar del
document del Pla de conservació amb la definició del pla d'actuacions, el pla de seguiment i el
pla d'avaluació.
Igualment, cal impulsar la gestió forestal i l’activitat agrícola i ramadera sostenible del parc en
col·laboració amb les Agrupacions de Propietaris Forestals i els ramaders del parc de forma
que es generin productes de proximitat i es redueixi el risc d’incendis i la vulnerabilitat del bosc
davant les plagues i el canvi climàtic.
Pel que fa a l’ús públic, és necessari desplegar les directrius de les activitats BTT com a
instrument de referència per a la seva organització així com treballar en la redacció de
directrius per les activitats organitzades a peu.
Finalment cal destinar esforços en desenvolupar una estratègia d’educació ambiental basada
en el concepte d’aprenentatge i servei que permeti reforçar els vincles de la societat i de les
noves generacions en la contribució de la conservació del parc i en la difusió dels seus valors.”
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2.- ELECCIÓ DE PRESIDENT, VICEPRESIDENTS
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Essent les 13:42 hores s’incorporen a la present sessió extraordinària de constitució del Consell
Plenari del Consorci del Parc Serralada Litoral els Srs. Benet Oliva Ricós, representant de
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, i la Sra. Maria del Mar Garcia Martos, representant de
l’Ajuntament de Montornès del Vallès.

ACTA DEL CONSELL PLENARI

Comprovada l’assistència d’un nombre de representants d’ens consorciats suficient, la Mesa
declara constituït el Consell Plenari en concórrer la majoria absoluta del número legal de
membres representant, d’acord amb allò que disposa l’article 37.4 ROF.

Seguidament se sotmet a votació la candidatura presentada i efectuada la votació per part dels
membres presents del Consell Plenari per unanimitat s’escull al Sr. Andreu Bosch i Rodoreda
com a President del Consorci del Parc de la Serralada Litoral.
Acte seguit el President de la Mesa d’edat li ofereix l’ocupació del càrrec de President del
Consorci del Parc de la Serralada Litoral que el Sr. Bosch, agraint la confiança que li han
dipositat en escollir-lo per al càrrec, passant a assumir la presidència de la sessió.
ELECCIÓ DE VICEPRESIDENTS

Essent que ambdós intervenen per acceptar el càrrec i agrair la confiança que en ells ha estat
dipositada amb aquest nomenament.
3.- ARQUEIG EXTRAORDINARI I COMPROVACIÓ DE L’INVENTARI
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, informant als presents que en
aquest acte es troba a disposició de tots els representants del Consorci del Parc de la
Serralada Litoral que son presents a la sessió de constitució del Consorci, corporació 20192023, l’acta extraordinària d’arqueig, en concordança amb l'article 36.2 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals i els justificants
d’existències en metàl·lic o valors del Consorci dipositats en la Caixa del Consorci i en Entitats
Bancàries, així com la documentació relativa a l’Inventari, a efectes de la seva comprovació. A
aquests efectes, tal i com obliguen els articles 222.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text refós de les Llei municipal i del règim local de Catalunya i l’article 104
del Decret 336/88, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals,
quan es renova la corporació local, es posa a disposició de la corporació entrant la
documentació relativa a l’última rectificació de l’inventari, aprovada mitjançant acord del Consell
Plenari de data 11 d’abril de 2019, i dels acords, posteriors a la data de l’acord de rectificació
de l’Inventari, i que han suposat modificacions.
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:
“Vist que el Secretari informa als presents que en aquest acte es troba a disposició de tots els
representant titulars del Consorci del Parc de la Serralada Litoral que son presents a la sessió
de CONSTITUCIÓ del Consorci per a la corporació 2019-2023, l’acta extraordinària d’arqueig,
en concordança amb l'article 36.2 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les Entitats Locals i els justificants d’existències en metàl·lic o valors del Consorci dipositats
en la Caixa del Consorci i en Entitats Bancàries, així com la documentació relativa a l’Inventari,
a efectes de la seva comprovació.
Vist que per efectuar la comprovació de l’Inventari de béns de la corporació, a què obliguen els
articles 222.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les
Llei municipal i del règim local de Catalunya i l’article 104 del Decret 336/88, de 17 d’octubre,
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-

Vicepresident Primer, Sr. Albert Gil i Gutiérrez, representant de l’Ajuntament de La
Roca del Vallès.
Vicepresident Segon, Sr Josep Tarin i Canales, representant de la Diputació de
Barcelona.
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-

Consell Plenari

ACTA DEL CONSELL PLENARI

A proposta del Sr. President, per unanimitat dels membres presents del
s’acorda nomenar els Vicepresidents següents:

pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals, quan es renova la corporació local,
es posa a disposició de la corporació entrant la documentació relativa a l’última rectificació de
l’inventari, aprovada mitjançant acord del Consell Plenari de data 11 d’abril de 2019, i dels
acords, posteriors a la data de l’acord de rectificació de l’Inventari, i que han suposat
modificacions:

Codi
59
128

Nom
PUNT INFORMATIU
INTERACTIU
PISCINA DE CRIA PER
TRITONS

C. Adquisició
7.825,36

Amortització
7.825,36

Valor net
0,00

830,95

300,32

530,63

3. Alta per adquisició durant l’exercici i que caldrà incorporar en la propera rectificació de
l’Inventari dels béns següents :
Codi
212
214

Nom
ARMARI IGNÍFUG 120 X 60 X
196 CM 225KG
NISSAN QASHQAI DIG-T 9989
KWT

C. Adquisició

Amortització

Valor net

3.380,58

363,85

3.016,73

19.908,24

1.609,02

18.299,22

215

SENYALITZACIÓ DE LA FONT
DE CAN GURGUÍ

5.361,24

310,29

5.050,95

216

SENYALITZACIÓ PISTA
CARENERA

2.431,11

140,70

2.290,41

Es proposa al Consell Plenari l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- PRENDRE CONEIXEMENT de l’acta d’arqueig extraordinari de les existències en
metàl·lic i en valors de la corporació dipositats a la Caixa del Consorci i a l’entitat/les entitats
bancària/es, el resultat del qual es consigna en l’acta d’arqueig adjunta.
SEGON.- TENIR PER EFECTUADA la comprovació de l’inventari del Consorci als efectes
previstos als articles 222.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de les Llei municipal i del règim local de Catalunya i l’article 104 del Decret 336/88, de 17
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals.”
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2. Béns dels quals caldrà consignar la baixa en la propera rectificació de l’Inventari
d’acord amb el Decret del President núm. D027/2019, de 13 de juny, de declaració de
béns no utilitzables següents:
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Bé: Vehicle Land Rover
Matricula: 8270 GHC
Data de matriculació: 01/10/2008
Valor Net: 0,00 euros

ACTA DEL CONSELL PLENARI

1. Bé que caldrà incorporar a la propera rectificació de l’Inventari d’acord amb el Decret
del President núm. D017/2019, de 3 d’abril, d’acceptació de la cessió gratuïta per part
de la Diputació de Barcelona del bé següent:

4.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA CREACIÓ DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA COM A
ÒRGAN COMPLEMENTARI DEL CONSORCI, EN APLICACIÓ DEL’ARTICLE 7.2 DEL SEUS
ESTATUTS.

En anteriors legislatures el Consorci s’ha dotat d’una Comissió Executiva com a òrgan consultiu
i de suport a la gestió tècnica. Aquesta comissió ha estat integrada per representant titulars
dels municipis del Vallès Oriental i del Maresme amb l’objecte de garantir un equilibri de
representació territorial, per representant titulars dels ens supramunicipals, i pels càrrecs
tècnics i directius del Consorci.
La creació d’aquesta comissió té com a objecte disposar d’un òrgan on siguin representant
titulars els punts de vista dels ens que conformen el Consorci, amb la participació dels òrgans
de gestió i el suport eventual de la secretaria del Consorci si es requereix.
És per això que es proposa l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- CREAR la Comissió Executiva com a òrgan consultiu complementari als previstos
als estatuts del Consorci, en aplicació del seu article 7.2
SEGON..- DETERMINAR les funcions de la Comissió Executiva:
-

Suport a la gestió del Consorci
Consulta d’assumptes sobrevinguts
Consulta de la formació de l’ordre del dia de les sessions plenàries

TERCER.- DETERMINAR la seva composició:
-

El president del Consorci
El vicepresident primer
El vicepresident segon
La representant del Consell Comarcal del Maresme
El representant del Consell Comarcal del Vallès Oriental
El representant de l’Ajuntament d’Argentona
El representant de l’ajuntament de Vilassar de Dalt
La representant de l’Ajuntament de Montornès del Vallès
La representant de Vilanova del Vallès
La consellera delgada
La directora gerent

Número: 2019-0004 Data: 24/01/2020

“Els estatuts del Consorci preveuen a l’article 7.2 “El Consorci, mitjançant acord del Consell
Plenari, podrà dotar-se dels òrgans complementaris que es considerin pertinents per a
l’acompliment de les seves finalitats. “
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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:

ACTA DEL CONSELL PLENARI

Per part de la Presidència es proposa 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.

5.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL RÈGIM DE SESSIONS DEL CONSELL PLENARI I DE LA
COMISSIÓ EXECUTIVA PER A LA PRESENT LEGISLATURA.
El Sr. President intervé per exposar extensament aquest punt de l’ordre del dia.

És per això que es proposa al Consell Plenari l’adopció dels següents acords:
Primer.- APROVAR el calendari de sessions ordinàries segons el criteri següent:
Comissió Executiva
A les 13,00 hores dels dijous de l'any 2020 següents:
1r trimestre
2n trimestre
3r trimestre
4t trimestre

9 de gener, 13.00h
16 d’abril, 13.00h
9 de juliol, 13.00h
8 d’octubre, 13.00h

Les sessions tindran lloc en seqüència rotatòria a les seus administratives dels ajuntaments
representats a la Comissió Executiva
Consell Plenari
A les 13,00 hores dels dijous de l'any 2020 següents:
1r trimestre
2n trimestre
3r trimestre
4t trimestre

23 de gener, 13.00h
30 d’abril, 13.00h
23 de juliol, 13.00h
15 d’octubre, 13.00h

Les sessions tindran lloc a la seu administrativa del Consorci.”
6.- DONAR COMPTE DE LA CONTINUACIÓ DEL CÀRREC DE CONSELLERA-DELEGADA I
DEL CÀRREC DE DIRECTORA
El Sr. President cedeix la paraula al Sr. Secretari del Consorci del Parc de la Serralada Litoral,
que exposa als assistents que el Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió extraordinària de
data 23 de juliol de 2019, va aprovar un Dictamen en relació al Consorci del Parc de la
Serralada Litoral que en el seu punt segon diu:
"En relació al nomenament de Conseller delegat que preveu l'art. 14 dels estatuts, el
nomenament efectuat a favor de la Sra. Maria Àngels Palacio Pastor, mitjançant decret de la
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D’altra banda el Consorci compta amb una Comissió Executiva que atén, entre d’altres
funcions prestar suport en la confecció de l’ordre del dia de les sessions plenàries.
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“L’article 20 dels vigents Estatuts del Consorci disposa que “El Consell Plenari es reunirà, com
a mínim, un cop cada trimestre, en sessió ordinària. El Consell Plenari definirà les dates i hores
de celebració de les sessions”.

ACTA DEL CONSELL PLENARI

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:

presidència del Consorci de 24 d'abril de 2019, prèvia proposta de la Diputació de Barcelona,
manté la seva vigència fins que la Diputació de Barcelona efectuï una nova proposta."
Tanmateix manifesta que d’altra banda, mitjançant decret de la presidència del Consorci núm.
D020/2017, de 15 de novembre, es va assignar a la Sra. Isabel Cabrera Barbero les comeses
previstes en el lloc de treball de Director segons queden establertes al decret de la presidència
D014/17, de 5 de setembre.
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I no havent res més a tractar, el Sr. President declara acabada la sessió a les 14:12 hores, de la
qual s’estén la present acta que com a Secretari certifico.

ACTA DEL CONSELL PLENARI

És per això que, es procedeix a donar compte al Consell Plenari que es mantenen ambdós
nomenaments.

