Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

CP/2019/5

Consell Plenari

Extraordinària

Data

17 / d’octubre / 2019

Durada

Des de les 14:15 fins a les 14:40 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 14:15 hores del dia 17 d’octubre de 2019, es reuneixen
en sessió EXTRAORDINÀRIA del CONSELL PLENARI a la Sala d’Actes de Can Magarola,
nova Seu del Consorci, sota la Presidència del Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, els representants
designats pels ens consorciats següents:
Sr. Juan Francisco Garcia Caba, representant suplent de l’Ajuntament de Martorelles
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.
Sra. Maria del Mar Garcia Santos, representant de l’Ajuntament de Montornès del Vallès
Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, representant de l’Ajuntament de Teià
Sra. Chantal Barber Williams, representant de l’Ajuntament de Vallromanes.
Sr. Benet Oliva Ricós, representant de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt
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 del Consorci.
Sra. Maria Angels Palacio Pastor, Consellera Delegada 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
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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

Ha 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
Sra. Anna Moreno Castells, interventora del Consorci.

1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PRESSUPOST I DE LA PLANTILLA DE PERSONAL
PER L’EXERCICI 2020.
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, de forma extensa, exposant les
principals variacions respecte el pressupost de l’any anterior.
Al respecte d’aquest punt de l’Ordre del Dia, la directora exposa el següent resum:
Aportacions ens consorciats 2020
PRESSUPOST TOTAL INGRESSOS 780.797,40 €

Pressupost de despeses per capítols 2020
PRESSUPOST TOTAL DESPESES 780.797,40 €

Número: 2019-0005 Data: 24/01/2020

Essent les 14:15 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 ha assistit:
Sr. Àlex Robles Minguell, representant de l’Ajuntament de Tiana

Aspectes remarcables del pressupost 2020

Seguidament, el Sr. President exposa als assistents que es proposa mantenir les quotes dels
ens consorciats municipals i comarcals per al 2020 respecte de les que es varen fixar per al
2019, si be en algun moment caldrà revisar aquestes quotes i adaptar-les a l’actualitat.
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:
“Atès que la direcció del Consorci del Parc de la Serralada Litoral ha elaborat el pressupost del
Consorci del Parc de la Serralada Litoral per a l’exercici 2020, que incorpora l’estat d’ingressos
i despeses, la memòria justificativa, la resta de documentació prevista a l’art. 168 i les Bases
d’execució del pressupost per a l’any 2020, així com de la plantilla de personal i la relació de
llocs de treball.
Atès que el Pressupost esmentat presenta en el seu estat de despeses uns crèdits inicials
totals de set-cents vuitanta mil set-cents noranta-set euros amb quaranta cèntims (780.797,40
i en el seu estat d’ingressos unes previsions inicials totals de set-cents vuitanta mil set-cents
noranta-set euros amb quaranta cèntims (780.797,40 €), resultant en conseqüència un
pressupost equilibrat.
Vist l’Informe de la Intervenció i el de la Secretaria del Consorci.
Atès el que disposen:
- Articles 162 i següents del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
(LLRHL).
- Articles 12, 13, 18, 19 i 20 del Reial Decret 500/1990 de 20 d'abril de
Desenvolupament Pressupostari.
- Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’Estructura dels
Pressupostos de les Entitats Locals, modificada per l’Ordre HAP/419/2014, de 14 de
març.
- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera.
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:
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• CAPÍTOL VI: Reducció en 17.470,19 € ( 63%)
1. Inversió en senyalització: 10.000,00 € (+ 6,529,81 €)
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• CAPÍTOL II: Increment en 30.543,19 € ( 21,8%)
1. Manteniment de camins i equipaments: 58.083,16 € (+ 20.083,16 €)
2. Estudis i treballs tècnics: 14.504,08 € (+ 6.504,08 €)
3. Manteniment de vehicles: 9.000,00 € ( + 3.000,00 €)
4. Treballs per serveis: 15.012,09 € (+1.800,00 €)

ACTA DEL CONSELL PLENARI

• CAPÍTOL I: Increment en 21.220,18 € ( 3,6 %)
1. Increments salarials previstos del 3%
2. Increment en la paga de productivitat
3. Millora social per edat

601.063,01
145.983,49
500,00
23.250,89
10.000,00
780.797,40

SEGON.- APROVAR INICIALMENT les Bases d’Execució del Pressupost 2020, les quals
consten com a annex adjunt al present acord, formant-ne part del mateix a tots els efectes
legals
TERCER.- APROVAR INICIALMENT la plantilla de personal del Consorci, d’acord amb el
quadre següent:
PLANTILLA DEL PERSONAL – EXERCICI 2020 (Art. 26 del Decret 214/1990, de 30 de juliol)
Grup

Places

Vacants

A1

2

1

A2

1

1

C1
C2
C1
C2

1
1
7
3

1
3
2

No
dotades

Subgru
p
LABORALS INDEFINITS
Tècnics superiors
Tècnics
mitjans
Tècnics mitjans
Auxiliars administratius
Auxiliars- guarda forestal
Auxiliars- guarda forestal *
* A extingir
LABORALS TEMPORALS

3
2
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Total despeses

780.772,40
25,00
780.797,40
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I amb els següents estats d’ingressos i despeses :
Pressupost d'Ingressos
CAP. IV
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP.V
INGRESSOS PATRIMONIALS
Total Ingressos
Pressupost de Despeses
CAP.I
DESPESES DE PERSONAL
CAP.II
DESPESES CORRENTS
CAP.III
DESPESES FINANCERES
CAP.IV
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP.VI
INVERSIONS

ACTA DEL CONSELL PLENARI

PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el pressupost general i per a l’exercici 2020, integrat pels
documents:
a) Memòria de la presidència explicativa del seu contingut i de les principals modificacions
que presenta en relació amb el vigent.
b) Pressupost d’ingressos i de despeses per l’exercici 2020
c) Bases d’execució del pressupost 2020
d) Informe d’Intervenció d’aprovació del pressupost 2020
e) Informe econòmic i financer del pressupost 2020
f) Estat d’execució del pressupost corrent a 30/09/2019
g) Annex de personal per l’exercici 2020
h) Programa i objectius per l’exercici 2020

Auxiliars
Auxiliars
Total

- guarda
- guaita

C2
C2

2
8
25

2
8
18

4
9

2.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, D’UN INCREMENT ADDICIONAL DEL 0,25 %DE LES
RETRIBUCIONS DEL PERSONAL LABORAL I EVENTUAL DEL CONSORCI DEL PARC DE LA
SERRALADA LITORAL AMB EFECTES DE L’1 DE JULIOL DE 2019 I D’UN INCREMENT DEL
0,3 € DE LA MASSA SALARIAL DEL 2018, QUE S’APLICARÀ EN EL FACTOR ANUAL DE

Número: 2019-0005 Data: 24/01/2020

SISÈ.- DETERMINAR, que tal i com consta en el pressupost d’Ingressos aprovat en el present
expedient, es manté l’import de les quotes dels ens municipals i comarcals consorciats per a
l’anualitat 2020 d’acord amb els imports que varen ser aprovats pel Pla quadriennal 2015-2019
següents:
12.427,9
462.01
Aportació ordinària Ajuntament d’Alella
3
19.902,2
462.02
Aportació ordinària Ajuntament d’Argentona
5
462.03
Aportació ordinària Ajuntament de Cabrera de Mar
8.145,79
462.04
Aportació ordinària Ajuntament de Cabrils
8.074,62
462.05
Aportació ordinària Ajuntament de Martorelles
7.292,54
18.957,2
462.06
Aportació ordinària Ajuntament de Montornès del Vallès
8
462.07
Aportació ordinària Ajuntament d’Òrrius
2.689,59
13.600,8
462.08
Aportació ordinària Ajuntament de Premià de Dalt
9
22.580,3
462.09
Aportació ordinària Ajuntament de la Roca del Vallès
7
462.10
Aportació ordinària Ajuntament de Sta. Mª de Martorelles
2.414,56
462.11
Aportació ordinària Ajuntament de Teià
8.294,07
462.12
Aportació ordinària de l’ Ajuntament de Tiana
1.634,79
462.13
Aportació ordinària Ajuntament de Vallromanes
5.593,22
462.14
Aportació ordinària Ajuntament de Vilanova del Vallès
9.686,84
12.866,8
462.15
Aportació ordinària Ajuntament de Vilassar de Dalt
9
465.01
Aportació ordinària Consell Comarcal del Maresme
7.733,79
465.02
Aportació ordinària Consell Comarcal del Vallès Oriental
7.733,79
“
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CINQUÈ.- DONAR TRASLLAT a la Diputació de Barcelona, com a ens d’adscripció del
Consorci del Parc de la Serralada Litoral, del pressupost 20020 una vegada esdevingui aprovat
definitivament, a fi i efecte que ho incorpori al seu expedient d’aprovació del Pressupost de la
Diputació de Barcelona per a l’anualitat 2020.

ACTA DEL CONSELL PLENARI

QUART.- EXPOSAR al públic el present expedient d’aprovació inicial del pressupost 2020 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.

PRODUCTIVITAT PER A 2019.

En conseqüència, el Sr. President del Consorci exposa que, havent-se adoptat resolució al
respecte per part de la Diputació de Barcelona, ens d’adscripció del Consorci del Parc de la
Serralada Litoral, no procedeix que el Consell Plenari del Consorci prengui cap acord en la
matèria ja resolta, i es retira aquest punt de l’ordre del dia.
I no havent res més a tractar, el Sr. President declara acabada la sessió a les 14:40 hores, de la
qual s’estén la present acta que com a Secretari certifico.
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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.
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La Sra. Isabel Cabrera Barbero, directora del Consorci, en el sentit indicat, exposa als
assistents que 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; i que posteriorment, la presidència de la Diputació de Barcelona va
aprovar el Decret Núm. 11565 de data 17/10/2019 segons el qual 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 2000-2003 prorrogats.

ACTA DEL CONSELL PLENARI

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, informant que amb posterioritat a la
fixació d’aquest punt a l’ordre del dia de la present sessió extraordinària, hi ha hagut un
pronunciament de la Presidència de la Diputació de Barcelona, concretament el Decret Núm.
11565 de data 17/10/2019, que ha motivat que la Presidència del consorci faci la present
proposta de retirar de l’ordre del dia el punt relatiu a l’aprovació d’increments retributius al
personal del Consorci.

