Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

CP/2020/2

Consell Plenari

Extraordinària

Data

21 / de maig / 2020

Durada

Des de les 13:10 fins a les 14:40 hores

Lloc

A efectes de l’Acta, a Alella - Can Magarola, seu del Consorci

Presidida per

Andreu Bosch Rodoreda

Secretari

Santiago Pérez Olmedo

A les 13:10 hores del dia 21 de maig de 2020, es reuneix en sessió EXTRAORDINÀRIA
el CONSELL PLENARI del Consorci del parc de la Serralada Litoral, reunió
extraordinària celebrada de forma telemàtica mitjançant la plataforma LocalretMeet, a
l'empara de l'article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Règim Local, sota la Presidència del Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, i amb l’assistència
dels representants designats pels ens consorciats següents:
Sra. Xènia Matas Castany, representant 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
Sr. Joan Marc Flores Riera, representant de l’Ajuntament de Martorelles
Sra. Maria del Mar Garcia Santos, representant de l’Ajuntament de Montornès del
Vallès
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. Luis Mariano Pintor Matas, representant suplent de l’Ajuntament de Sta. Mª
Martorelles.
Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, representant de l’Ajuntament de Teià
Sr. Àlex Robles Minguell, representant de l’Ajuntament de Tiana
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
Sra. Montserrat Garrido Romera, representant del Consell Comarcal del Maresme.
Assisteixen també, amb veu i sense vot:
Sra. Isabel Cabrera Barbero, Directora del Consorci.
Sra. Maria Àngels Palacio Pastor, Consellera Delegada del Consorci
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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: 24/07/2020
HASH: eb1021a353b10da2c51cc8e373ff5b1e

Santiago Pérez Olmedo (1 de 2)
Secretari
Data Signatura: 24/07/2020
HASH: d0b275c10bf1ed9dd94e8576d0b9174b

ACTA

Els/les senyors/res representants dels ens consorciats, membres del Consell Plenari
han tingut a la seva disposició la totalitat de documentació integrant dels expedients
que configuren l’Ordre del Dia de la present sessió extraordinària, havent-se’ls donat
trasllat de la dita documentació i essent coneixedors del seu contingut.
Essent les 13:22 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.
1.
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CELEBRACIÓ DE LA PRESENT SESSIÓ
PLENÀRIA DE FORMA TELEMÀTICA AMB EL SERVEI DE VIDEOCONFERÈNCIA
LOCALRETMEET, A L’EMPARA ALLÒ PREVIST A LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL
TERCERA DEL DECRET LLEI 8/2020.
Exposa el present punt de l’Ordre del Dia el Sr. President. Seguidament, se sotmet a
votació el present punt de l’ordre del dia amb el contingut de la documentació i la
proposta d’acord que consta a l’expedient, sotmetent-se a votació la proposta d’acord
que consta a l’expedient, essent que per unanimitat dels assistents s’aprova el següent
acord:
“Vist el Reial Decret 463/2020 de data 14 de març de 2020, modificat pel Reial Decret
465/2020, de 17 de març, i prorrogat mitjançant Reial decret 514/2020, de 8 de maig,
declarant l’estat d’alarma en tot el territori nacional per a la gestió de la situació de crisi
sanitària ocasionada pel COVID-19, i en els quals es disposen les mesures per a fer
front a la situació, entre les qual es troba la limitació de llibertat de circulació de les
persones per vies o espais d’ús públic per a la realització de diverses activitats,
Vist que mitjançant decrets de presidència núm. D015/2020 de data 13 de març i
D06/2020 de 16 de març, es van resoldre les mesures excepcionals adreçades a tots
els membres electes i al personal al servei del Consorci del Parc de la Serralada
Litoral, per a limitar la prestació dels serveis públics a aquells estrictament necessaris
pel correcte funcionament dels serveis públics, i restringir la mobilitat del referit
personal, amb la finalitat de reduir al màxim la
propagació de la infecció de la malaltia coronavirus COVID-19,
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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.
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Ha excusat la seva assistència:
Sr. Joan Daví i Mayol, representant del Consell Comarcal del Vallès Oriental.
Sr. Josep Tarín i Canales, representant de la Diputació de Barcelona.
Sr. Ferran Miralles i Sabadell, representant de la Generalitat de Catalunya

ACTA DEL CONSELL PLENARI

Sr. Santiago Pérez Olmedo, Secretari del Consorci.
Sra. Anna Moreno Castells, interventora del Consorci.
Sr. Jordi Padrós Selma, Coordinador d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona,
amb veu i sense vot, convidat per la presidència.
Sra. Judith Toronjo, Assessora d'Espais Naturals, Prevenció d'Incendis Forestals i
Mobilitat de la Diputació de Barcelona

Vist que aquesta presidència considera necessària i inajornable la celebració d’un
proper Consell Plenari extraordinari en la present situació d’emergència, a l’objecte de
tractar i debatre diferents punts que es consideren igualment necessaris i inajornable,
es proposa al Consell Plenari l’adopció del següent acord:
Primer.- APROVAR la celebració de la present sessió plenària de forma telemàtica amb
el servei de videoconferència LocalretMeet, a l’empara allò previst a la disposició
addicional tercera del Decret Llei 8/2020. “

2.

APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 2CP01/20
DE 30 DE GENER
Havent estat distribuït l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de Consell Plenari del
Consorci Parc Serralada Litoral 2CP01/20 de 30 de gener de 2020 juntament amb la
tramesa de la convocatòria de la present sessió, seguidament se sotmet a votació.
A continuació, per unanimitat dels assistents, s’aprova l’acta de la sessió ordinària de
Consell Plenari del Consorci Parc Serralada Litoral 2CP01/20 de 30 de gener de 2020.
Essent les 13:13 hores s’absenta de la present sessió extraordinària de Consell Plenari
del Consorci del Parc Serralada Litoral la Sra. Maria del Mar Garcia Martos,
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Vist que mitjançant decret de la presidència núm. D031/2020, de 23 d’abril, es va
aprovar l’adhesió al sistema de videoconferència LocalretMeet, promogut pel Consorci
Localret, per a la celebració de les sessions dels òrgans col·legiats, i on s’acredita
mitjançant informe tècnic de la directora de Consorci de 22 d’abril de 2020, el
compliment dels requeriments tècnics que han de complir els mitjans electrònics
utilitzats per a la celebració de les sessions d’acord amb la normativa abans
esmentada, així com es motiva la celebració de les sessions dels òrgans col·legiats,
garantint tot allò disposat en la normativa vigent per a la seva celebració,
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Atesa la disposició final segona del Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març, en el
qual es modifica la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en
el que s’inclou l’apartat 3 a l’article 46, on s’estableix que quan concorrin situacions
excepcionals de força major, de greu risc col·lectiu, o catàstrofes públiques que
impedeixin o dificultin de manera desproporcionada el normal funcionament del règim
presencial de les sessions dels òrgans col·legiats de les entitats locals, aquells podran
constituir-se, celebrar sessions i adoptar acords a distància per mitjans electrònics,
sempre que els seus membres participants es trobin en el territori espanyols i quedi
acreditada la seva identitat,

ACTA DEL CONSELL PLENARI

Atesa la Disposició Addicional 3a del Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures
urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de
transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, així com l’article 6
del Decret Llei 8/2020, de 24 de març, de modificació parcial del DL 7/2020, en la que
estableixen la possibilitat de constituir, convocar i celebrar sessions, adoptar acords i
remetre actes a distància, quan concorrin situacions de força major o de greu risc
col·lectiu, catàstrofe i calamitats públiques, sempre que s’asseguri la identitat dels
membres o persones que els supleixin, la interactivitat i intercomunicació entre ells en
temps real, i la disponibilitat dels mitjans durant la sessió, i prèvia motivació de la
concurrència o manteniment de la situació que justifica excepcionalment que es celebri
a distància,

representant de l’Ajuntament de Montornès del Vallès, per dificultats de connexió amb
la plataforma LocalretMeet, mitjançant la qual s’està desenvolupant la present sessió
de Consell Plenari.

Vista la documentació incorporada al present expedient i que s’ajusta a l’establerta en
els articles 93 a 103 del R.D. 500/1990, de 20 d’abril pel que es desenvolupa la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.
D’acord amb l’establert a l’article 191.3 del TRLRHL, la liquidació del pressupost del
Consorci del Parc de la Serralada Litoral ha estat informada per la Intervenció i es
presenta per a proposar la seva aprovació a la presidència de la Diputació.
En virtut de tot això,
HE RESOLT:
Primer.- APROVAR la liquidació del Pressupost del Consorci del Parc de la Serralada
Litoral de l’exercici 2019, que incorpora tota la documentació inclosa al present
expedient i que presenta les magnituds bàsiques següents obtingudes dels estats
comptables:
ROMANENT DE TRESORERIA DE L'EXERCICI 2019
1. Fons líquids

185.792,80 €

2. Drets pendents de cobrament
+ del pressupost corrent
+ de pressupostos tancats
+ d'operacions no pressupostàries

66.925,24 €
66.925,24 €
0,00 €
0,00 €

3.Obligacions pendents de pagament

47.043,49 €

+ del pressupost corrent
+ de pressupostos tancats

26.578,02 €
0,00 €

+ d'operacions no pressupostàries

20.465,46 €

3.Obligacions pendents de pagament
- cobraments pendents d'aplicació definitiva
+ pagaments pendents d'aplicació definitiva

1,98 €
0,00 €
1,98 €

Número: 2020-0002 Data: 24/07/2020

“L’article 191.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLLRHL),
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, determina que el pressupost
de cada exercici es liquidarà quant a la recaptació de drets i al pagament d’obligacions
el 31 de desembre de l’any natural corresponent.
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Exposa el present punt de l’Ordre del Dia el Sr. President, i seguidament li cedeix la
paraula a la Sra. Anna Moreno Castells, Interventora del Consorci, que exposa als
assistents el contingut del Decret de Presidència 006/2020, de 30 de gener, pel qual va
aprovar-se la liquidació el pressupost del Consorci del Parc de la Serralada Litoral de
l’exercici 2019 amb el contingut literal següent:

ACTA DEL CONSELL PLENARI

3. DONAR COMPTE DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA D006/2020, DE 30 DE GENER
D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE L’EXERCICI 2019

I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)

205.676,53 €

II. Saldo de dubtós cobrament

2.702,92 €

III. Excés de finançament afectat

0,00 €

IV. Romanent de tresoreria per despeses generals (I-II-III)

202.973,62 €

790.666,71

Ajustament
s

Resultat
pressupostar
i ajustat

673.732,05
58.624,83
732.356,88
0

116.934,66
-58.624,83
58.309,83
0

3. Passius financers (Cap. 9)
0
0,00
I.-Resultat Pressupostari de l’exercici
790.666,71 732.356,88
(1+2+3)
II.-Ajustaments
4.Crèdits gastats finançats amb RLT per a Despeses Generals

0,00

790.666,71
0

58.309,83
43.095,19

5. Desviacions de finançament negatives de l’exercici

0,00

6. Desviacions de finançament positives de l’exercici

0,00

III.-RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+4+5-6)

101.405,02

Segon.- INCORPORAR a l’exercici 2020 vist el Romanent de Tresoreria que presenta
aquesta liquidació, els següents crèdits compromesos:
Aplicació
2019
2019
2019

1720 210
1720 210
1720 210

2019

1720 210

2019
1720 212
2019
1720
2270601
2019
1720
2270601
2019
1720 633
2019
1720 635
2019
1720 213

Import
13.471,4
1
900,24
5.426,85
20.835,4
1
34.201,9
7

Nom terc.
Tebancat, S.L.
Ferreteria Julià - Francesc Julià Llurba
Paisatgisme Melsió SLU
Ruscalleda SAU
Roger Valdepérez Vidal (Fusteria Alvaro)

314,60 Maria Carme Carmona
4.827,90
888,14
5.444,56
733,26
87.044,3
4

Salvador Oliveras i Arcos
Proinstal Innova2 SL - Instal Nova
Serviseny 10, SL
Proinstal Innova2 SL - Instal Nova

“
En conseqüència, el Consell Plenari constituït en la present sessió extraordinària,
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a. Op. Corrents. (Cap. 1 al 5)
b. Altres op.no finan.(Cap. 6 a 7)
1. Total Op. no Financeres (A+B)
2. Actius financers (Cap. 8)

Obligacions
reconegude
s netes
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Drets
reconeguts
nets

_Conceptes

ACTA DEL CONSELL PLENARI

Resultat pressupostari ajustat de l’exercici 2019

queda assabentat del contingut de la Liquidació del Pressupost del Consorci del Parc
de la Serralada Litoral de l’exercici 2019; manifestat, per últim la Sra. Interventora que
el Consorci compleix amb la regla d’estabilitat i amb la regla de la despesa.

L’expedient dels Comptes Anuals es troba format pels següents estats comptables: el
Balanç, el Compte del resultat Econòmic-patrimonial, l’Estat de canvis en el patrimoni
net, l’Estat de fluxos d’efectiu, l’Estat de liquidació del Pressupost referit al mateix
exercici 2018 i la Memòria, unint-se com informació addicional les actes d’arqueig, els
corresponents certificats bancaris d’acreditació de saldo a 31 de desembre i el
preceptiu informe de la Intervenció, en els termes previstos en la regla 86 i següents de
l’ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la instrucció del model
normal de comptabilitat local.
Atès que la Base 5ena d’execució del pressupost estableix que el Consell Plenari es
constituirà com a Comissió Especial de Comptes a l’objecte de comprovar i d’informar
el Compte General, d’acord amb els termes establerts en l’article 212 del text refós de
la LRHL.
Atès que d’acord amb l’article 101.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de Llei Municipal de Règim Local de Catalunya, el compte anual i
la documentació complementària han estat a disposició dels membres del Consell
Plenari perquè els pugessin examinar i consultar amb l’antelació mínima de quinze dies
que preveu la legislació vigent.
Vist l’informe favorable de la Intervenció.
Vistes les explicacions i aclariments realitzades durant la celebració del Consell Plenari
del Consorci, actuant com a Comissió Especial de Comptes, estima la Comissió que
queda degudament justificat el susdit compte.
En virtut de tot això, es proposa a la Comissió Especial de Comptes l’adopció dels
següents ACORDS:
Primer.- INFORMAR favorablement els Comptes Anuals del Consorci del Parc de la
Serralada Litoral de l'exercici 2019.
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“Vist l’expedient dels Comptes Anuals, referit l’exercici 2019, formulat per la Intervenció
de Fons d’acord amb allò que disposa l’article 212 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
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El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Anna Moreno Castells, Interventora del
Consorci, que exposa als assistents el contingut del present punt de l’Ordre del dia amb
el contingut de la documentació i la proposta d’acord que consta a l’expedient, essent
que per unanimitat dels assistents, acorden constituir-se en Comissió Especial de
Comptes, sotmetent-se a votació la proposta d’acord que consta a l’expedient, essent
que per unanimitat dels assistent, s’aprova el següent acord:

ACTA DEL CONSELL PLENARI

4. CONSTITUCIÓ DEL CONSELL PLENARI COM A COMISSIÓ ESPECIAL DE
COMPTES PER A L’INFORME DELS COMPTES ANUALS DE L’EXERCICI 2019

En consideració al fet que els Estatuts de Consorci estableixen com a competència del
Consell Plenari la següent:
Art. 10.10. Aprovar, autoritzar la despesa i adjudicar els expedients de contractació de
tota classe la quantia dels quals excedeixi del 20% dels recursos ordinaris del
pressupost, així com els contractes plurianuals quan la seva durada sigui superior a
quatre anys
Es va proposar sotmetre al Consell Plenari en la sessió de 21 de maig de 2020
l’aprovació de l’adhesió de Consorci del Parc de la Serralada Litoral a la compra
centralitzada del servei de telecomunicacions de telefonia fixa de veu i dades promogut
pel Consorci LOCALRET que es tramita en el Lot 1, incloent aquest punt en l’Ordre del
Dia.
Posteriorment a la signatura del decret de convocatòria, el Consorci Localret va
informar que, atès que el Consorci del Parc de la Serralada Litoral ja es troba adherit a
un contracte centralitzat de serveis de telecomunicacions (Lot 2 de telefonia mòbil),
procedia ampliar únicament formalitzar una nova contractació centralitzada del Lot 1 de
telefonia fixa.
Considerant que l’import d’aquesta contractació no suposa una despesa superior al
10% dels recursos ordinaris del Consorci i que la seva durada està prevista per 4 anys,
compet al president del Consorci, com a òrgan de contractació, l’adopció dels acords
necessaris per a la seva formalització.
És per això que procedeix retirar aquest punt de l’Ordre del Dia
6. RATIFICACIÓ, SI ESCAU, DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA D008/2020, DE 6 DE
FEBRER D’INCOACIÓ DE L'EXPEDIENT 14 4TAXVC 20-1 DE CONTRACTACIÓ,
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT SUMARI, DE LES OBRES DE
REPARACIÓ I MANTENIMENT DE LA XARXA VIÀRIA DINS DE L’ÀMBIT DELS
MUNICIPIS DEL CONSORCI DEL PARC DE LA SERRALADA LITORAL 2020.
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El Sr. President exposa als assistents que es procedeix a retirar aquest punt de l’ordre
del dia, essent que a continuació exposa els motius: El Consorci Locaret va adreçar a
aquest consorci la possibilitat d’adherir-se a una nova contractació centralitzada de
serveis de telefonia fixa de veu i dades. La proposta formulada es referia a una
convocatòria de serveis de telefonia fixa i dades i accés a Internet per un període inicial
de dos anys prorrogable fins a cinc.
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5.
APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ADHESIÓ A LA CONTRACTACIÓ
CENTRALITZADA DE SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS PROMOGUDA PEL
CONSORCI LOCALRET (CAST) LOT 1.- TELEFONIA FIXA

ACTA DEL CONSELL PLENARI

Segon.- ORDENAR que els referits Comptes, així com el propi informe emès per
aquesta Comissió, siguin exposats al públic, per termini de quinze dies, a fi que durant
aquest termini i vuit més, els qui s'estimin interessats puguin presentar quantes
reclamacions, objeccions o observacions, tinguin per convenients, els quins, cas de
presentar-se, hauran de ser examinats per aquesta Comissió, prèvia pràctica de
quantes comprovacions s'estimin com a necessàries, per a l'emissió de nou informe si
s’escau, que serà elevat, juntament amb les objeccions, reclamacions o observacions
formulats, a consideració plenària definitiva de la Diputació de Barcelona.”

A continuació, se sotmet a votació el present punt de l’ordre del dia, sotmetent-se a
votació la proposta d’acord que consta a l’expedient, essent que per unanimitat dels
assistents, s’aprova el següent acord:
“El Consorci té entre les seves comeses el manteniment de la xarxa viària bàsica i per
al seu acompliment contracta el servei d’empreses externes especialitzades. Amb
aquest objectiu es va preveure la licitació d’un contracte d’obres per 1 any més 1 de
pròrroga amb una possible modificació del 20% per a cada una de les anualitats. El
valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 101 i concordants de
la LCSP, és de 79.272,74euros IVA exclòs.
Atès que aquest import suposa el 10,28% dels recursos ordinaris, compet al Consell
Plenari exercir les funcions d’òrgan de contractació.
No obstant això, i segons consta acreditat a la Memòria de Direcció, els efectes
causats per la tempesta Glòria que va afectar greument el territori la quarta setmana
de gener d’enguany, van deixar un elevat nombre de camins i pistes no transitables i
d’altres amb greus alteracions (xaragalls, marges esllavissats, passos d’aigua
colmatats de sediments) que comprometen una circulació segura. Aquestes
circumstàncies van fer necessària la contractació urgent de les obres de reparació.
Tenint en compte que no estava previst que el Consell Plenari del Consorci es reunís
fins l’abril de 2020, el president del Consorci va dictar la resolució núm. D008/20, de 6
de febrer, 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:
“A la vista de la Memòria tècnica redactada per la tècnica de territori del Consorci
i de la Memòria justificativa de la Direcció es tramita l’expedient 14 4TAXVC/20-1
d’obres de reparació i manteniment de la xarxa viària dins de l’àmbit dels
municipis del Consorci del Parc de la Serralada Litoral 2020
A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:
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Seguidament intervé el Sr. President per exposar que potser caldria fer un anàlisi i
revisió actualitzada del programa d’intervencions per tal que resulti més equilibrat a
nivell territorial.
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Seguidament intervé el Sr. Albert Gil Gutiérrez, representant de l’Ajuntament de la Roca
del Vallès, per manifestar que potser caldria que hi hagués més intervencions en
territori del Vallès Oriental. La Sra. Isabel Cabrera Barbero, directora del Consorci, li
exposa que les actuacions es fan d’acord amb el conjunt de la xarxa viària que gestiona
actualment el Consorci i a la disponibilitat pressupostària, actuant sobre els llocs que
tècnicament es consideren més deteriorats. D’altra banda, manifesta que des dels
serveis tècnics del Consorci s’ha detectat que caldria incloure alguns camins que no es
van preveure en el seu dia per tal de garantir una millor accessibilitat al parc.

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, amb el contingut
de la documentació i la proposta d’acord que consta a l’expedient.

Expedient

14 4UPEPMOF 20-1

Tipus de
contracte

Obres

Subtipus de
contracte

Obres de reparació i manteniment d’infraestructures vials

Objecte del
contracte

Reparació i manteniment de la xarxa viària dins de l’àmbit dels
municipis del Consorci del Parc de la Serralada Litoral 2020

Procediment

Obert simplificat sumari

Codi CPV

45233160-8 camins i altres superfícies empedrades

Valor estimat
(€)

79.272,74 €
21

12 mesos

Durada màxima

IVA inclòs 44.000,00

24 mesos

S’incorporen també a l’expedient els informes de Secretaria, l’informe
d’Intervenció, el Certificat d’existència de crèdit i els Plecs de clàusules
administratives particulars i de Prescripcions Tècniques.
A la vista de les característiques i de l'import del contracte s'opta per l'adjudicació
mitjançant procediment obert simplificat sumari.
Segons consta a l’informe d’Intervenció, l’òrgan competent per a la contractació
és el Consell Plenari, no obstant, a la memòria justificativa de la direcció del
Consorci de data 06/01/2020 (apartat 2.1) s’acredita que la situació actual de la
xarxa viària requereix d’una intervenció d’urgència derivada dels efectes causats
per la tempesta Glòria que va afectar greument el territori la quarta setmana de
gener d’enguany.
Tal i com s’exposa als informes de la Secretaria, tenint en compte que la
propera sessió del Consell Plenari no ha de celebrar-se fins al mes d’abril i un
cop acreditat el caràcter d’urgència de la contractació, d’acord amb el que
estableix l’article 12.8 dels Estatuts vigents, fent ús de les atribucions conferides
al president del Consorci per 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.
Examinada la documentació que l'acompanya i de conformitat amb allò establert
a la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014,
HE RESOLT
Primer.- APROVAR l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert
simplificat sumari, de les obres de reparació i manteniment de la xarxa viària dins
de l’àmbit dels municipis del Consorci del Parc de la Serralada Litoral 2020,
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IVA %
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Durada de
l'execució

IVA exclòs 36.363,64

Ordinària

ACTA DEL CONSELL PLENARI

Pressupost
base de
licitació (€)

Tipus de tramitació

convocant la seva licitació.
Segon.- APROVAR els Plecs de Clàusules Administratives Particulars que
regiran el contracte i el Plec de Prescripcions Tècniques com a documentació
exigible a L’article 233.2 de la LCSP 2017 i l’article 35.2 en relació a l’article 34
del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat per Decret
179/1995, de 13 de juny, de la Generalitat de Catalunya.

Sisè.- Finalitzat el termini de presentació de proposicions, es procedirà a
l'obertura de les proposicions mitjançant dispositiu electrònic i a la seva
valoració. Supletòriament la interventora i la responsable de gestió administrativa
podran actuar com a custòdies per l’obertura de les proposicions.
Setè.- Efectuada la valoració de les proposicions i la proposta d'adjudicació, es
comprovarà en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades, que
l'adjudicatari proposat compleix amb els requisits necessaris de capacitat i es
procedirà a l'adjudicació del contracte.
Vuitè.- RATIFICAR la present resolució en la propera sessió del Consell Plenari
que se celebri
Atès el que estableix el punt Vuitè de la part dispositiva de la dita resolució es proposa
al Consell Plenari l’adopció del següent acord:
Primer.- RATIFICAR el Decret del president D008/2020, de 6 de febrer, d’incoació de
l'expedient 14 4TAXVC 20-1 de contractació, mitjançant procediment obert simplificat
sumari, de les obres de reparació i manteniment de la xarxa viària dins de l’àmbit dels
municipis del Consorci del Parc de la Serralada Litoral 2020.”
7. RATIFICACIÓ, SI ESCAU, DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA D14/2020, DE 12 DE
MARÇ D’APROVACIÓ DE L’INCREMENT RETRIBUTIU DEL 2 PER CENT DE LES
RETRIBUCIONS VIGENTS A 31 DE DESEMBRE DE 2019, CORRESPONENTS AL
PERSONAL LABORAL PROPI DEL CONSORCI I APLICAR-LO A AQUEST
PERSONAL AMB EFECTES DE L’1 DE GENER DE 2020 I PRENDRE
CONEIXEMENT DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA D29/2020, DE 21 D’ABRIL
D’APROVACIÓ DEL PAGAMENT DE L’IMPORT CORRESPONENT AL FACTOR
ANUAL DE PRODUCTIVITAT CORRESPONENT A L’EXERCICI 2020 AL PERSONAL
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, amb el contingut
de la documentació i la proposta d’acord que consta a l’expedient.
A continuació, se sotmet a votació el present punt de l’ordre del dia, sotmetent-se a
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Cinquè.- DESIGNAR a la directora i a la tècnica de territori del Consorci com a
òrgan competent per procedir a l'obertura de les proposicions i a la valoració de
les ofertes.

Codi Validació: 7HZL2H9D3TRXAFS33JMFS5WQE | Verificació: https://consorciparcdelaserraladalitoral.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 10 de 22

Quart.- PUBLICAR en el perfil de contractant tota la documentació integrant de
l'expedient de contractació, en particular el plec de clàusules administratives
particulars i el plec de prescripcions tècniques. La documentació necessària per
a la presentació de les ofertes ha d'estar disponible aquest dia de publicació de
l'anunci de licitació.

ACTA DEL CONSELL PLENARI

Tercer.- PUBLICAR l'anunci de licitació en el perfil de contractant amb el
contingut contemplat a l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.

votació la proposta d’acord que consta a l’expedient, essent que per unanimitat dels
assistents, s’aprova el següent acord:

El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de 27 de febrer de 2020, ha
adoptat, entre d’altres i en la part que interessa, els acords següents:
“Primer.- APROVAR un increment d’un 2 per cent respecte de les retribucions del
personal funcionari, laboral, eventual i directiu professional de la Diputació de Barcelona,
així com del personal laboral propi dels organismes autònoms que depenen de la
corporació i del personal propi de la Xarxa Audiovisual Local, SL, vigents a 31 de
desembre de 2019, amb efectes de l’1 de gener de 2020.
Segon.- APROVAR l’actualització de les taules retributives consolidades del personal
funcionari, laboral, eventual i directiu professional de la Diputació de Barcelona, així com
del personal laboral propi dels organismes autònoms que depenen de la corporació,
resultants de l’acord anterior, amb efectes de l’1 de gener de 2020, i que s’incorporen en
l’annex adjunt.(...)
Quart.- PUBLICAR l’annex que conté les taules retributives consolidades en el portal de
transparència de la Diputació de Barcelona.”
Val a dir que en la part expositiva del Dictamen que proposava els acords transcrits
s’afirmava que “els òrgans de govern dels consorcis adscrits al sector públic de la Diputació
de Barcelona amb personal laboral propi adoptaran els acords necessaris per aprovar les
seves taules retributives amb l’increment del 2 per cent amb efecte a partir de l’1 de gener
de 2020.”
En congruència amb aquests antecedents, les taules que són objecte d’aprovació
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“L’article 3, apartat dos, del Reial decret llei 2/2020, de 21 de gener, pel qual s’aproven
mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic (BOE núm. 19 de
22 de gener de 2020), convalidat pel Congrés dels Diputats el 4 de febrer de 2020 (BOE
núm. 36 d’11 de febrer de 2020), ha previst que en l’any 2020 les retribucions del personal
al servei del sector públic no podran experimentar un increment global superior al 2 per cent
respecte a les vigents a 31 de desembre de 2019 en termes d’homogeneïtat per als dos
períodes de la comparació, tant pel que fa a efectius de personal com a l’antiguitat del
mateix. A aquests efectes, en les retribucions de 2019 l’increment del 0,25 per cent vinculat
a l’evolució del PIB es considerarà en còmput anual. Les despeses d’acció social, en termes
globals, no podran experimentar cap increment al 2020 respecte al 2019. Aquest mateix
article incorpora, a l’apartat cinquè, les quanties a percebre en les nòmines ordinàries de
gener a desembre de 2020 i en les pagues extraordinàries de juny i desembre de 2020 en
concepte de sou i triennis ja incrementades en un 2 per cent respecte les quanties
corresponents a desembre de 2019, normativa que és d’obligat compliment per a les
administracions públiques en aplicació del que disposa l’apartat onzè d’aquest mateix article
3.
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Tenint en compte que no estava previst que el Consell Plenari del Consorci es reunís
fins l’abril de 2020 i que es disposava fer efectiu aquest reconeixement de dret al març
de 2020, el president del Consorci va dictar la resolució núm. D014/20, 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:

ACTA DEL CONSELL PLENARI

“La Diputació de Barcelona va aprovar en sessió ordinària de 27 de febrer de 2020 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 del 2 per cent de les
retribucions vigents a 31 de desembre de 2019 amb efectes de l’1 de gener de 2020

HE RESOLT:
Primer.- APROVAR l’increment retributiu del 2 per cent de les retribucions vigents a 31 de
desembre de 2019, corresponents al personal laboral propi del Consorci i aplicar-lo a
aquest personal amb efectes de l’1 de gener de 2020.
Segon.- APROVAR, amb els mateixos efectes d’1 de gener de 2020, les taules
retributives consolidades i actualitzades corresponents al personal adscrit al Consorci i
que s’incorporen com a annex a la present resolució.
Tercer.- ACORDAR que les despeses que es derivin de l’increment de les retribucions
aniran amb càrrec a les aplicacions corresponents del Pressupost del Consorci.
Quart.- DONAR COMPTE al Consell Plenari en la següent sessió que celebri, als efectes
de la seva ratificació.”

D’altra banda, en compliment de l’Acord del Ple de la Diputació de Barcelona núm.
168 de 20 de desembre de 2018 de ratificació de l’Acord de la Mesa General de
Negociació de matèries comuns de la Diputació pel qual es modifica la normativa
reguladora de complement de productivitat per al personal al servei de la corporació
que determina en el seu article 11 que l’import a percebre anualment per aquest
factor es determinarà a les taules retributives vigents i que els pagaments es
realitzaran en una sola assignació, en la nòmina del mes d’abril, referent quant al seu
abonament, al període de l’any natural immediat anterior, el president del Consorci va
dictar la resolució núm. D029/20, de 21 d’abril, amb el contingut literal següent:
“Per Acord del Ple de la Diputació de Barcelona núm. 168 de 20 de desembre de 2018
es ratifica l’Acord de la Mesa General de Negociació de matèries comuns de la
Diputació pel qual es modifica la normativa reguladora de complement de productivitat
per al personal al servei de la corporació i en concret en el títol segon d’aquest acord es
regula el factor anual de productivitat.
Aquesta normativa determina en el seu article 11 que l’import a percebre anualment per
aquest factor es determinarà a les taules retributives vigents i que els pagaments es
realitzaran en una sola assignació, en la nòmina del mes d’abril, referent quant al seu
abonament, al període de l’any natural immediat anterior.
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Fetes les consideracions anteriors, en raó de la vinculació entre les taules retributives i la
Relació de Llocs de Treball, per tal de possibilitar l’aplicació de la mesura general de
l’increment retributiu el mes de març i atesa la urgència, es considera procedent fer ús de
la possibilitat, mitjançant la present resolució, d’exercir les funcions del Consell Plenari, tot
donant-ne compte, en la següent sessió que celebri, als efectes de la seva ratificació, tot
això a l’empara de les previsions de l’article 12.8 dels Estatuts del Consorci.
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Val a dir que l’aprovació d’aquestes taules ve justificada pel fet que es tracta de
mesuresgenerals i d’obligat compliment, en base al principi d’igualtat i ateses les
especials circumstàncies d’homogeneïtat i adhesió del personal del Consorci al conveni
de la Diputació de Barcelona, d’acord amb les previsions establertes a la clàusula
addicional segona dels pactes socials 2000-2003 prorrogats, i tot això en el marc del
sector públic de la Diputació de Barcelona, en el qual es troba integrat el Consorci, i de
l’art. 121 de la L 40/2015, de Règim Jurídic del Sector Públic, sobre el personal del
consorci respecte de la seva Administració pública d’adscripció.

ACTA DEL CONSELL PLENARI

mitjançant la present resolució s’adjunten com annex, i reprodueixen les de la Diputació
de Barcelona (publicades en el seu Portal de transparència i accessibles en:
https://transparencia.diba.cat/ca/retribucions-dels-empleats-publics) referides únicament
als codis retributius existents en el Consorci, d’acord amb la seva Relació de Llocs de
Treball.

L’import establert per aquest factor per a l’any 2020 està fixat en 1.719,16€, tenint en
compte l’Acord del Ple de la Diputació de Barcelona de 27 de febrer de 2020 mitjançant
el qual s’aprova l’actualització de les retribucions bàsiques i complementàries dels
empleats al servei de la Diputació de Barcelona per a l’any 2020 d’acord amb el que
disposa el Reial decret-llei 2/2020, de 21 de gener, d’aplicació al personal del Consorci
per decret de la presidència del Consorci núm. D014/2020, de 12 de març, d’aprovació
de les taules retributives consolidades.

HE RESOLT:
Primer. ABONAR al personal que es detalla, l’import corresponent al factor anual de
productivitat corresponent a l’exercici 2020 o el que proporcionalment correspongui en
casos de dedicacions reduïdes per motius diferents als derivats de al conciliació familiar,
tot això d’acord amb les consideracions adduïdes en la part expositiva d’aquesta
resolució.
Empleat
A502-20
A544-19
SE06-14
SE06-03
SE06-09
SE04-24
AG01-57
TG02-65
TG02-07

FAP
1.719,16
1.719,16
1.719,16
1.719,16
1.719,16
1.719,16
1.719,16
1.719,16
1.719,16
15.472,4
4

Segon. APROVAR aquesta despesa per un total de 15.472,44€, en concepte de factor
anual de productivitat, d’acord amb l’import establert per a aquest any, que es farà
efectiva a la nòmina del mes d’abril amb càrrec a les corresponents aplicacions del
Capítol I del vigent pressupost de despeses del Consorci.
Tercer.- DONAR COMPTE de la present resolució a la propera sessió del Consell Plenari
als efectes de prendre coneixement.”

Atès el que estableix el punt Quart de la part dispositiva de la dita resolució es proposa
al Consell Plenari l’adopció del següent acord:
Primer.- RATIFICAR el Decret del president D014/2020, de 12 de març, d’aplicació de
l’increment del 2 per cent de les retribucions vigents a 31 de desembre de 2010, amb
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Vist que d’acord amb el que s’ha exposat i un cop revisats els antecedents del personal
que ha prestat serveis en el Consorci durant l’any 2019, procedeix, en conseqüència,
disposar el pagament del factor anual de productivitat, en els termes exposats, en la
nòmina del mes d’abril.
Vist el que estableix l’article 12.9 dels vigents estatuts del Consorci del Parc de la
Serralada Litoral quant a les atribucions de la presidència.
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Cal atenir-se en aquest cas al que disposen els articles 57 i 36.3 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques,
respectivament, quant a l’acumulació de procediments i a la refosa d’actes administratius,
d’acord amb la identitat d’objecte i naturalesa existents en cada cas.

ACTA DEL CONSELL PLENARI

D’acord amb tot el que s’ha exposat i un cop revisats els antecedents del personal que ha
prestat serveis en el consorci durant l’any 2019, s’inclouen a la taula inclosa a l’annex
incorporat a aquesta resolució el personal que ha de percebre en la nòmina del mes
d’abril aquest factor anual de productivitat amb l’import corresponent.

efectes 1 de gener de 2020, del personal del Consorci.
Segon.- PRENDRE CONEIXEMENT del Decret del president D29/2020, de 21 d’abril
d’aprovació del pagament de l’import corresponent al factor anual de productivitat
corresponent a l’exercici 2020 al personal del Consorci.”

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
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
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.
Es proposa al Consell Plenari l’adopció del següents
ACORDS:
Primer.- PRENDRE CONEIXEMENT del Període Mitjà de Pagament (PMP) a
proveïdors del Consorci del Parc de la Serralada Litoral corresponent al primer
trimestre de l’any 2020, d’acord amb el detall següent:
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“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.
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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, amb el contingut de la
documentació i la proposta d’acord que consta a l’expedient. A continuació, el Sr.
Secretari dona lectura a la proposta d’acord que consta a l’expedient i 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

8. PRENDRE CONEIXEMENT DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A TERCERS DEL
PRIMER TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2020

Any:

2020
Trimestre:
Primer
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
16,40
32
35.860,95
0
0,00

A continuació, se sotmet a votació el present punt de l’ordre del dia, sotmetent-se a
votació la proposta d’acord que consta a l’expedient, essent que per unanimitat dels
assistents, s’aprova el següent acord:
“Davant de la situació derivada del COVID-19 i la impossibilitat de realitzar sessions
presencials dels òrgans de govern, el Consorci del Parc de la Serralada Litoral ha
tingut la necessitat de dotar-se d’una eina de videoconferència per a realitzar les
sessions de forma telemàtica. És per això que el president del Consorci va dictar una
resolució amb el contingut literal següent:
“Vist que el Consorci Localret, que agrupa municipis i entitats municipalistes de
Catalunya, té atribuïdes com a funcions estatutàries, entre d'altres, l’impuls i/o
participació en el desenvolupament d'aplicacions i serveis, pels ens locals
consorciats.
Atès el que disposa el Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en
matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de
transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, en la seva
disposició addicional tercera.
Atès el que disposa el nou apartat 3 de l’article 46 de la Llei 7/1985, reguladora
de les bases de règim local (LBRL) introduït pel Reial Decret llei 11/2020, de 31
de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i
econòmic per fer front al COVID-19.
Atès que el Consorci Localret ha posat en funcionament, un servei de
videoconferència per als ens locals, anomenat LOCALRETMEET, per celebrar
les sessions dels òrgans col·legiats a distància, donant compliment al que
estableix la disposició addicional tercera del Decret llei 7/2020, de 17 de març.
Atès que es tracta d’un servei sense cost, i que la seva durada inicial és de
quatre mesos.

Número: 2020-0002 Data: 24/07/2020

Exposa el present punt de l’Ordre del Dia el Sr. President, amb el contingut de la
documentació i la proposta d’acord que consta a l’expedient.

Codi Validació: 7HZL2H9D3TRXAFS33JMFS5WQE | Verificació: https://consorciparcdelaserraladalitoral.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 15 de 22

9.
PRENDRE CONEIXEMENT DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA D31/2020, DE
22 D’ABRIL D’APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ, DURANT UN TERMINI INICIAL DE 4
MESOS, AL SERVEI DE VIDEOCONFERÈNCIA LOCALRETMEET, QUE EL
CONSORCI LOCALRET HA POSAT EN FUNCIONAMENT PER CELEBRAR LES
SESSIONS DELS ÒRGANS COL·LEGIATS DELS ENS LOCALS A DISTÀNCIA,
DONANT COMPLIMENT AL QUE PREVEU LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA
DEL DECRET LLEI 7/2020, DE 17 DE MARÇ

ACTA DEL CONSELL PLENARI

“

Atès que el Consorci del Parc de la Serralada Litoral està interessat en utilitzar
aquest servei per poder celebrar les reunions dels seus òrgans col·legiats a
distància i retransmetre en directe les seves sessions plenàries.
Vistes les condicions generals d’ús del servei, establertes a l’annex 1 i les
recomanacions establertes en l’annex 2, d’aquest acord.

Primer.- APROVAR l’adhesió, durant un termini inicial de 4 mesos, al servei de
videoconferència LOCALRETMEET, que el Consorci Localret ha posat en
funcionament per celebrar les sessions dels òrgans col·legiats dels ens locals a
distància, donant compliment al que preveu la disposició addicional tercera del
Decret llei 7/2020, de 17 de març.
Segon.- ACCEPTAR les condicions generals d’ús del servei LOCALRETMEET,
que consten en l’annex 1 d’aquest acord.
Tercer.- ADQUIRIR el compromís de seguir les recomanacions per a la utilització
del servei establertes en l’annex 2 d’aquest acord.
Quart.- DESIGNAR la responsable d’exercir les tasques de comunicació i gestió
del seu espai de videoconferència, que consta en el formulari de l’annex 3.
Cinquè.- AUTORITZAR al Consorci Localret per a l’emissió de les sessions dels
òrgans de govern celebrades per videoconferència en el seu canal YouTube i, a
aquests efectes, habilitar a aquest Consorci com a encarregat del tractament de
dades, en els termes que es fixaran en el corresponent acord.
Sisè.- DONAR-NE compte al Consell Plenari a la propera sessió ordinària que
celebri als efectes de prendre coneixement.
Setè.- COMUNICAR aquests acords al Consorci Localret.
ANNEX 1.- CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL SERVEI LOCALRETMEET
Les condicions que es detallen a continuació regeixen el funcionament i ús del
servei LOCALRETMEET (en endavant, el Servei) que el Consorci Localret (en
endavant, Localret) posa a disposició dels seus ens consorciats, incloent també
el seu sector públic vinculat o depenent (en endavant, “Ens”).
Aquestes condicions estaran vigents durant el període d’adhesió al servei, si bé
Localret es reserva el dret a actualitzar-les, per raons legals o per canvis en la
prestació del Servei.
Qualsevol modificació es comunicarà als interessats amb la màxima antelació
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HE RESOLT:

Codi Validació: 7HZL2H9D3TRXAFS33JMFS5WQE | Verificació: https://consorciparcdelaserraladalitoral.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 16 de 22

En ús de la competència que tinc atribuïda com a president en aplicació de
l'article 21.1.m)de la LRBRL

ACTA DEL CONSELL PLENARI

Vist l’informe tècnic emès per la directora del consorci de 22/04/2020 segons el
qual s’informa favorablement la utilització del servei de videoconferència
LOCALRETMEET,

possible en relació a la data en que hagin d’entrar en vigor. En aquest cas, e ls
“Ens” podran sol·licitar expressament la baixa del Servei. L'ús continuat del
Servei per part dels “Ens” una vegada hagin entrat en vigor les noves condicions
significarà l'acceptació de les mateixes.
1. Objecte

L’ “Ens” haurà d’utilitzar per aquesta finalitat el seu propi canal o, en cas de no
poder disposar-ne, sol·licitar a Localret la utilització del seu canal per emetre la
sessió en directe.
1.3.-Els “Ens” que utilitzin el canal de Youtube de Localret per emetre les
sessions, hauran d’autoritzar a Localret per portar a terme aquesta emissió i, a
aquests efectes, signaran el corresponent acord per habilitar a Localret com a
encarregat del tractament de dades.
Les sessions que s’emetin mitjançant el canal de Youtube de Localret no estaran
a disposició del públic un cop finalitzada la sessió.
2.- Accés i participació
2.1.- Localret acceptarà, llevat que concorri causa justificada, totes les sol·licituds
d’adhesió al servei.
2.2.- Els “Ens” hauran d’establir una contrasenya per a les sessions dels òrgans
col·legiats associada a la seva entitat, contrasenya que oferirà a la resta de
membres que participin a la sessió dels òrgans col·legiats mitjançant la
videoconferència. Els “Ens” són responsables de la seguretat i ús apropiat de les
seves contrasenyes. La contrasenya de cada sessió haurà de ser diferent.
2.3.- El servei és gratuït, si bé els “Ens” hauran d'assumir tots els costos que els
hi puguin comportar les adequacions que hagin de fer per accedir al Servei, així
com totes les despeses de manteniment de les seves connexions i/o
comunicacions.
2.4.- La utilització d'aquest servei requereix:
a) Disposar d’un enllaç a Internet de mínim 4Mbps estable. Cal preveure que la
connexió no s’estigui compartint amb cap d’altre usuari o servei en el moment de
la sessió.
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En cas de requerir l’emissió en directe de la sessió, aquesta opció haurà de ser
activada pel coordinador a l’inici de la sessió. La transmissió en directe requereix
addicionalment d’un canal de Youtube com a plataforma per emetre en directe,
amb aquesta opció activada.
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1.2-LOCALRETMEET proporciona un servei de videoconferència basat en el
programari de codi obert Jitsi Meet instal·lat en servidors d’ús exclusiu de
Localret, facilitant l’accés als “Ens” que podran crear les sessions de forma
autònoma.

ACTA DEL CONSELL PLENARI

1.1.-Mitjançant aquest servei, Localret posa a disposició dels “Ens” una eina que
els permet celebrar i retransmetre en directe sessions dels òrgans col·legiats a
distància mitjançant videoconferència.

b) Disposar d’un mòbil o una “tablet” amb capacitat, o un ordinador amb càmera i
micròfon.
2.5.- En funció de la demanda del Servei, i per tal de garantir la seva qualitat,
Localret es reserva la potestat d’habilitar unes franges horàries a la setmana per
tal que els “Ens” puguin sol·licitar la celebració de la seva sessió plenària. Donat
que el nombre de plens en paral·lel en cada franja horària són limitats, caldrà
reservar franja horària amb un mínim d’antelació de 96 hores. En cas que la
franja sol·licitada no estigués disponible, Localret ho comunicarà en un termini
inferior a 24 hores, per tal que l’ “Ens” pugui triar una altra franja horària.

Per tant, Localret no assumeix cap responsabilitat respecte el contingut de les
sessions , ni sobre la seva suficiència, validesa o àmbit d’extensió.
4. Incidències i/o interrupcions del servei.
4.1.- Localret no garanteix la total absència d'incidències i interrupcions en el
Servei i, en conseqüència queda exclòs de tota responsabilitat pels danys i
perjudicis de qualsevol classe que poguessin derivar-se de les incidències i
interrupcions en el normal funcionament del Servei.
4.2.- La qualitat del servei pot dependre de la qualitat de la connexió de les
diferents persones que s’hi connectin, de la càrrega de la xarxa o de servidors
aliens al Servei.
4.3.- Localret es reserva el dret a modificar, suspendre, restringir o interrompre,
temporal o permanentment, l’accés i/o ús del Servei o de qualsevol part de la
mateixa, en particular, a títol enunciatiu i no exhaustiu, en les següents
situacions:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Quan sigui necessari per a realitzar labors de manteniment i actualització de continguts;
Quan sigui necessari per preservar la integritat o la seguretat de les operacions del Servei, dels
equips, sistemes o xarxes del Localret o de tercers sempre que afectin o puguin afectar al Servei;
Quan així ho justifiquin raons operatives pròpies o de tercers que afectin al funcionament del
Servei;
Per fallades en les xarxes de telecomunicacions o talls del subministrament elèctric o qualsevol
altre supòsit de força major;
Quan els “Ens” incompleixin les Condicions; o
En cas que es detecti un error de seguretat o un accés no autoritzat al Servei.
4.4.- Sempre que sigui possible, Localret anunciarà, amb suficient antelació, als “Ens” la suspensió i
el termini aproximat de la no disponibilitat temporal del Servei.

4.5.- La baixa del Servei no donarà dret als “Ens” a cap tipus d’indemnització.
Una vegada donats de baixa del Servei, els “Ens” s’hauran d’abstenir d’utilitzar
qualsevol part del Servei.
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Els “Ens” hauran de vetllar perquè el contingut de les sessions no inclogui
informacions que puguin afectar als drets a l’honor i a la intimitat de les persones
i així mateix, perquè es respectin les garanties que estableix la normativa vigent
sobre protecció de dades.
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Els “Ens” es comprometen a incorporar en les seves sessions continguts lícits,
veraços, actuals i no perjudicials per als drets de tercers, assumint en qualsevol
cas, tota la responsabilitat pel seu incompliment o per infracció o reclamació de
drets a tercers.

ACTA DEL CONSELL PLENARI

3.- Continguts

ANNEX 2 RECOMANACIONS D’ÚS DEL SERVEI LOCALRETMEET
1.- Des del punt de vista dels requeriments legals de la sessió:

En el cas que algun assistent es desconnecti per dificultats tècniques en les
comunicacions, es posarà en pausa la videoconferència, i es reprendrà la sessió
en el moment que el secretari acrediti la visualització de tots els assistents.
2.- Per a l’òptim ús del servei es recomana:
a) Realitzar un simulacre previ a la sessió.
b) Condicionar un espai per a la realització de la
s'incorporin elements externs de l'ambient.

videoconferència, on no

c) L’ús de l’app si es connecta des d’un telèfon mòbil, o els navegadors Chrome o
Chromium des de l’ordinador.
3.- En relació amb les tasques del coordinador es recomana:
a) Reservar data i hora de les sessions de plenari que hagin de ser públiques i
d’emetre en directe amb la màxima antelació a Localret a través de l’adreça
meet@localret.cat.
b) Configurar les sessions amb paraula de pas.
c) El coordinador iniciarà les reunions silenciant el micròfon de tots els participants
(MUTE).
d) A les votacions, el conductor de la sessió donarà la paraula ordenadament als
participants que hagin d’emetre vot. Cal tenir present que les imatges poden no
ser visibles en tot moment.
ANNEX 3 DADES A DONAR D'ALTA A LA PLATAFORMA
1

En aquest sentit, la DA3ª Decret llei 7/2020, de 17 de març; art. 46.3 LBRL i la Nota
Informativa de la Direcció General de Règim Jurídic Autonòmic i Local de la Secretaria
d’Estat de Política Territorial
https://www.localret.cat/nota-de-premsa-les-entitats-locals-podran-celebrar-sessionsdels-seus-organs-collegiats-per-mitjans-electronics/
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Durant la sessió i de manera continuada, cal identificar visualment i
acústicament, mitjançant vídeo i àudio, els assistents al ple.
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Es recomana regular en aquest acord el funcionament i desenvolupament
d’aquestes sessions.
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En defecte de previsió en el ROM, resulta jurídicament possible l’adopció d’un
acord del Consell Plenari, ja en sessió telemàtica, que aprovi, per majoria
absoluta, amb caràcter excepcional i per garantir el funcionament de les
institucions locals durant l’estat d’alarma, la celebració dels òrgans col·legiats de
la Corporació mitjançant videoconferència, o similars que garanteixin la seguretat
tecnològica i la participació en condicions d’igualtat1.

Cognoms

Cabrera Barbero

Càrrec

Directora

Telèfon de contacte

639308051

Correu de contacte

cabrerabi@diba.cat

A partir del que disposa la legislació vigent en matèria de protecció de dades, us
informem que:
Finalitat principal del tractament: el Consorci Localret tractarà les dades
aportades en aquest formulari amb la finalitat de remetre-li convocatòries a
actes, publicacions i qualsevol altra informació institucional del Consorci Localret.
Legitimació del tractament: La legitimació d’aquests tractaments de dades
personals es basa en el consentiment de l’interessat.
Cessions de dades: En el marc d’aquest tractament, les seves dades no se
cediran a tercers, a excepció d’obligació legal o judicial.
Drets de protecció de dades: Us informem que pot exercir els seus drets en
relació amb el tractament de les seves dades personals d’accés, rectificació i
supressió, entre d’altres, presentant un escrit adreçat a l’Àrea Jurídica del
Consorci Localret (C/Llacuna, 166 planta 9 08018 Barcelona), o bé, a través del
correu dpd@localret.cat.
Informació ampliada de protecció de dades: Podeu consultar la informació
addicional i detallada sobre Protecció de dades, els seus drets i la Política de
Privacitat del Consorci al web del Consorci.
Es proposa al Consell Plenari l’adopció del següents
ACORDS:
Primer.- PRENDRE CONEIXEMENT del decret de presidència D31/2020, de 22 d’abril
d’aprovació de l’adhesió, durant un termini inicial de 4 mesos, al servei de
videoconferència LOCALRETMEET, que el Consorci Localret ha posat en
funcionament per celebrar les sessions dels òrgans col•legiats dels ens locals a
distància, donant compliment al que preveu la disposició addicional tercera del Decret
llei 7/2020, de 17 de març.”
Una vegada conclosa la llista de punts que han configurat l’ordre del dia de la present
sessió extraordinària, e Sr. President agraeix l’assistència dels senyors i les senyores
representants dels ens consorciats i els/les recorda les mesures de trànsit restringit del
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Isabel
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Nom
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Designació de la persona encarregada d’exercir les tasques de gestió i control
de la plataforma

tràfic rodat en el medi natural, únicament permès pels que hi viuen o hi treballen.

Seguidament intervé el Sr. Daniel Meroño Lombera, representant de l’ajuntament de
Cabrera de Mar, per manifestar que entén que s’hauria de fer un monogràfic entorn a la
problemàtica del senglar i aprofitar fer-ho per mitjans telemàtics si això facilita la seva
celebració.
El president intervé per manifestar que recull la proposta i apunta la possibilitat de fer
una reunió al mes de juny per tractar aquest assumpte.
Seguidament intervé el Sr. Pere Sáez Mora, representant de l’ajuntament de Cabrils,
per manifestar que no està massa conforme amb que es defensi als caçadors davant
les quanties de les sancions que incorpora la normativa vigent, tot i que reconeix que la
presencia del senglar és un problema que cal resoldre.
Seguidament intervé el Sr. Albert Gil Gutiérrez, representant de l’ajuntament de La
Roca del Vallès, qui manifesta que adoptar un posicionament per part del Consell
Plenari i actuar en conseqüència, de manera conjunta si s’arriba a un acord comú.
A continuació es reprèn el debat essent que el Sr. President i la Sra. Sra. Montserrat
Garrido Romera, representant del Consell Comarcal del Maresme, manifesten que
consideren que les batudes són necessàries ja que s’està davant un problema
cinegètic.
Seguidament intervé el Sr. Joan Marc Flores Riera, representant de l’ajuntament de
l’ajuntament de Martorelles consultant sobre si coneix si es manté vigent la prohibició
de fer accions de prevenció d’incendis per part de les associacions de defensa forestal.
Li respon la Sra. Isabel Cabrera Barbero, directora del Consorci, indicant-li que l’àmbit
competencial del Consorci no intervé respecte de les actuacions de les ADF.
I no havent res més a tractar, el Sr. President declara acabada la sessió a les 14:40
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Seguidament i arran del debat produït, el Sr. President proposa adreçar-se mitjançant
escrit al Govern de la Generalitat de Catalunya expressant aquesta problemàtica. En
aquest sentit s’adhereix a la proposta la Sra. Montserrat Garrido Romera, representant
del Consell Comarcal del Maresme.
Seguidament intervé el Sr. Jordi Rull Claus, representant de l’ajuntament d’Òrrius
ratificant el malestar de les colles de caçadors i advertint que la seva desaparició pot
ser molt negativa pels municipis del parc.
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En el decurs d’aquest debat, intervé el Sr. Jordi Padrós Selma, Coordinador d’Espais
Naturals de la Diputació de Barcelona, posant de relleu que el senglar no te un
depredador natural, i que únicament el caçador pot reduir el nombre de senglars,
essent que actualment les colles de caçadors tenen molt malestar per l’increment de
les quanties de les sancions que ha incorporat la normativa actualment.
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A continuació, el Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Xènia Matas Castany,
representant de l’Ajuntament d’Alella, per manifestar que entén que el tema del control
del Senglar no hauria de romandre com una competència municipal, sinó que hauria
d’afrontar-se des d’una perspectiva que abastés més territori, ja que és una
problemàtica que depassa els límits municipals. Seguidament es genera un extens
debat entorn a la problemàtica que genera la presència del senglar, en especial durant
l’època que ha significat el confinament produït pel Covid-19, a les poblacions del Parc
de la Serralada Litoral.
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hores, de la qual s’estén la present acta que com a Secretari certifico.

