2CP01/17
Acta de la sessió ordinària del Consell Plenari del Consorci del Parc de la Serralada Litoral
celebrada el 24 de gener de 2017
A Alella, comarca del Maresme, a les tretze hores i quinze minuts del dia 24 de gener de
2017, es reuneixen en sessió ORDINÀRIA del CONSELL PLENARI a la Sala d’Actes de Can
Magarola, seu del Consorci, sota la Presidència del Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, els
representants designats pels Ens consorciats següents:
Sra. Maria Teresa Vilaró i Comas, representant de l’Ajuntament d’Alella
Sra. Montserrat Matas Oliveras, representant de l’Ajuntament d’Argentona
Sr. Enric Mir i Nuet, representant de l’Ajuntament de Cabrera de Mar
Sra. Marta Gómez Pons, representant de l’ajuntament de Cabrils
Sr. Albert Gil Gutiérrez, representant de l’Ajuntament de la Roca del Vallès
Sr. Marc Candela Callado, representant de l’Ajuntament de Martorelles
Sr. Jordi Rull i Claus, representant de l’Ajuntament d’Òôrrius.
Sra. Olivia Monés Estévez, representant de l’Ajuntament de Sta. Mª Martorelles
Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, representant de l’Ajuntament de Teià
Sr. David Ricat Miró, representant de l’Ajuntament de Vallromanes.
Sr. Ramon Majà Esteve, representant de l’Ajuntament de Vilanova del Vallès
Sr. Benet Oliva Ricós, representant de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt
Sr. Josep Triadó Bergés, representant del Consell Comarcal del Maresme
Sr. Joan Daví i Mallol, representant del Consell Comarcal del Vallès Oriental
Sr. Jesús Calderer i Palau, representant de la Diputació de Barcelona.
Assisteixen també, amb veu i sense vot:
Sr. Jordi Bellapart Colomer, conseller-Delegat del Consorci i Gerent “en funcions” del Consorci
Sr. Santiago Pérez Olmedo, Secretari del Consorci.
Sra. Anna Moreno Castells, Interventora del Consorci
També assisteixen amb veu i sense vot, convidats per la presidència:
Sra. Yolanda Lorenzo Garcia, Alcaldessa de Vilanova del Vallès,
Isabel Cabrera, personal funcionari de la diputació de Barcelona.
Ha anunciat la seva assistència durant el decurs de la sessió:
Sr. Ferran Miralles i Sabadell, representant de la Generalitat de Catalunya
Han excusat la seva assistència:
Sra. Maria del Mar Garcia Santos, representant de l’Ajuntament de Montornès del Vallès
Sr. Xavier Doñate Rodrigo, representant de l’Ajuntament de Tiana.
No han assistit:
Sr. Antonio López Guillén, representant de l’Ajuntament de Premià de Dalt
Hi ha quòrum de constitució en primera convocatòria segons l’establert a l’article 22.2 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.
Essent les 13.15 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.

1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 2CP05/16 DE 18
D’OCTUBRE.
Havent estat distribuït l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de Consell Plenari del
Consorci Parc Serralada Litoral 2CP05/16 de 18 d’octubre de 2016 juntament amb la tramesa
de la convocatòria de la present sessió, seguidament se sotmet a votació.
La Sra. Montserrat Matas Oliveres, representant de l’Ajuntament d’Argentona, posa de manifest
que no va assistir a la reunió però que va excusar l’assistència, i que aquesta circumstància no
es reflecteix a l’acta, on hauria de constar a l’apartat de “Han excusat la seva assistència:”, i no
en el de simplement “No han assistit:”.
A continuació, per unanimitat dels assistents, s’aprova l’acta de la sessió ordinària de Consell
Plenari del Consorci Parc Serralada Litoral 2CP05/16 de 18 d’octubre de 2016, amb la
incorporació i correcció de l’esmena exposada per part de la Sra. Montserrat Matas Oliveres,
representant de l’Ajuntament d’Argentona.
2.- PRESA DE POSSESSIÓ DE NOUS REPRESENTANTS, SI S’ESCAU.
Estant presents a la sessió plenària el Sr. Josep Triadó Bergés, nou representant, en aquest
cas únicament titular, designat pel Consell Comarcal del Maresme; seguidament es procedeix a
reflectir les formalitats de la seva pressa de possessió.
Per tal d’adquirir la plena condició del càrrec, de conformitat amb allò que disposa el número 8
de l’article 108 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim electoral general, el candidat
representant hauran de jurar o prometre acatament a la Constitució, i per això a continuació es
procedeix per part del Sr. Secretari a formular-los-hi, per separat, la pregunta següent:
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec
de membre del Consorci Parc Serralada Litoral amb lleialtat al Rei, guardar i fer guardar la
Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”
A la qual el Sr. Josep Triadó Bergés, representant del Consell Comarcal del Maresme, respon:
PROMETO.
Seguidament el Sr. President manifesta que el Sr. Josep Triadó Bergés, nou representants
titular i únic designat pel Consell Comarcal del Maresme, ha pres possessió del càrrec de
membre representant del Consorci Parc Serralada Litoral en la representació que
respectivament ostenten.
Essent les 13:19 hores s’incorpora a la present sessió de Consell Plenari del Parc Serralada
Litoral el Sr. Ferran Miralles i Sabadell, representant de la Generalitat de Catalunya, així com el
Sr. Lluís Balaguer Blasi, Cap de la Secció de Seguiment d’Actuacions en els Espais Naturals,
essent que aquest darrer s’incorpora convidat per la Presidència, i amb veu i sense vot.
Essent les 13:20 hores s’incorpora a la present sessió de Consell Plenari del Parc Serralada
Litoral, convidat per la Presidència, i amb veu i sense vot, el Sr. Carles Castell, Cap de l’Oficina
Tècnica de planificació i Anàlisi del Territori de la Diputació de Barcelona.

3.- DONAR COMPTE A EFECTES DE CONEIXEMENT, DEL DECRET DEL PRESIDENT
001/2017, D’11 DE GENER, DE SOL·LICITUD DE REASSIGNACIÓ D’UN EMPLEAT/A DE

LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER ASSUMIR LES FUNCIONS DE LA DIRECCIÓGERÈNCIA DEL CONSORCI.
El Sr. President exposa que per tal d’assumir les funcions de la direcció-gerència del Consorci
previstes als articles 16 i 17 dels Estatuts del Consorci, i en aplicació a allò previst als articles
36 i 37 dels Estatuts segons els quals el Consorci podrà disposar de personal adscrit a les
entitats consorciades, es va dictar el Decret del president 001/2017, d’11 de gener, segons el
qual se sol·licitava a la Diputació de Barcelona la reassignació de personal de la seva plantilla
per tal d’assumir les funcions esmentades amb el tenor literal següent:
“Per raons d’organització interna mitjançant el decret del president núm 016/2016, de 20 de
desembre, es va aprovar deixar sense efecte l’assignació transitòria i provisional de les
funcions que estatutàriament corresponen al càrrec de gerent atribuïdes al lloc de treball de
Tècnica en Gestió del Medi Natural.
En aquella mateixa data la presidència del Consorci va sol·licitar mitjançant escrit amb Registre
de Sortida 263 adreçat al Diputat adjunt d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, la
reassignació d’un/a empleat/da d’aquesta corporació per exercir les funcions de director-gerent
del Consorci, atenent al que disposen els articles 36 i 37 dels Estatuts (adaptats a la Disposició
Final 2a de la Llei 27/2013, de 27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració Local - LRSAL), segons els quals el Consorci podrà disposar de personal propi
o procedent d’una reassignació de llocs de treball de les Administracions participants en el
Consorci .
Amb l’objecte de formalitzar aquesta sol·licitud, i atenent a les funcions en matèria de personal
que tinc atribuïdes segons l’article 10.b) dels Estatuts vigents
HE RESOLT:
Primer.- SOL·LICITAR a la Diputació de Barcelona, en la seva qualitat d’ens consorciat, la
reassignació d’un/a empleat/da de la seva plantilla de personal per tal d’atendre les funcions
pròpies de la Direcció-Gerència del Consorci del Parc de la Serralada Litoral, previstes als
articles 16 i 17 dels Estatuts vigents.
Segon.- DONAR compte de la present resolució a la propera sessió del Consell Plenari que se
celebri”
És per això que:
Per part del Sr. President es procedeix a donar compte al Consell Plenari del Decret del
president 001/2017, d’11 de gener, de sol·licitud de reassignació d’un/a empleat/da de la
Diputació de Barcelona per assumir les funcions de la direcció-gerència del Consorci.
Intervé el Sr. Jordi Bellapart Colomer, Conseller Delegat i Gerent “en funcions” del Consorci per
exposar en el moment que hi hagi la reassignació per part de la Diputació de Barcelona del nou
empleat/da destinat a exercir les funcions de direcció gerència, ell deixarà d’ostentar la
gerència “en funcions” i passarà a desenvolupar les seves comeses únicament com a Conseller
Delegat del Consorci.
4.- DONAR COMPTE DEL CALENDARI PREVIST PER A LA APROVACIÓ DE LA
MODIFICACIÓ DEL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL MEDI NATURAL I DE L’EIN LA
CONRERIA-SANT MATEU-CÈLLECS.

El Sr. President intervé per manifestar que no es tracta d’un calendari fix i que és susceptible
de modificacions per múltiples circumstàncies; essent que seguidament cedeix la paraula al Sr.
Carles Castell, Cap de l’Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi del Territori de la Diputació de
Barcelona, que intervé per manifestar que pel que fa a la modificació del Pla Especial, cal
adaptar-lo al marc normatiu actual i a alguna petita modificació que faciliti la gestió, així com
l’expansió d’aquesta protecció a les zones d’ampliació de territori. Comenta que el grup de
treball s’ha reunit en diverses ocasions, i que la Diputació de Barcelona ha contractat sota la
modalitat de contracte menor a l’empresa Minuartia a fi i efecte de portar-ho a terme. En aquest
sentit, un primer esborrany estaria previst tenir-lo a juny de 2017, i en aquell moment es donarà
compte al Consorci per tal que sigui un document consensuat amb el territori; essent que si hi
ha consens i no hi ha punts divergents, cap al primer semestre de 2018, sobre el mes de juny
es procediria a la aprovació provisional i posteriorment a la definitiva.
Seguidament intervé la Sra. Montserrat Matas Oliveras, representant de l’Ajuntament
d’Argentona, per preguntar que fins que no hi hagi la modificació, quina normativa s’aplica a les
zones de nova ampliació? El Sr. Carles Castell, Cap de l’Oficina Tècnica de Planificació i
Anàlisi del Territori de la Diputació de Barcelona, intervé per respondre que seria la normativa
del PEIN, que és molt més genèrica.
A continuació intervé el Sr. Ferran Miralles i Sabadell, representant de la Generalitat de
Catalunya, per manifestar que estem parlant d’una modificació, no d’una revisió del Pla
especial, vol dir que el que ja tenim al territori ho estirem a la resta d’espais objecte d’ampliació.
Continua dient que s’ha prioritzat aquest Parc i que es vol tirar endavant amb aquest Pla
especial, essent que s’ha fet un esforç per tal que pugui formar part dels sis plans especials
que es volen portar a terme aquest any.
Seguidament intervé el Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, president del Consorci del Parc de la
Serralada Litoral, per manifestar que aquest és un dels eixos estratègics aprovats a principi del
present mandat corporatiu.
5.- DONAR COMPTE, ALS EFECTES DE PRENDRE CONEIXEMENT, DE L’INFORME
ECONOMICOFINANCER CORRESPONENT A L’EXERCICI 2015 REALITZAT PER
ENCÀRREC DE LA DIPUTACIO DE BARCELONA.
Per encàrrec de la Diputació de Barcelona l’empresa Gabinet Tècnic d’Auditoria i Consultoria,
SA va realitzar l’informe economicofinancer de l’exercici 2015 del Consorci del Parc de la
Serralada Litoral.
L’abast de l’informe es refereix a la verificació dels Estats financers i de la Liquidació del
pressupost de l’exercici 2015, amb comprovació dels criteris comptables aplicats i del suport
documental de les operacions, i a l’anàlisi dels procediments comptables i administratius.
Del resultat d’aquests treballs es va remetre esborrany a la gerència del Consorci qui va fer
arribar el 25/10/2016 un Informe de la Intervenció del Consorci amb diverses consideracions a
l’esmentat esborrany al Servei de Control Econòmico-Financer, responsable de l’encàrrec.
El 15/11/2016 la Intervenció General de la Diputació de Barcelona va remetre l’Informe definitiu.
És per això que:

Es procedeix a donar compte al Consell Plenari del contingut de l’Informe Economicofinancer
corresponent a l’exercici 2015.
6.- DONAR COMPTE, A EFECTES DE RATIFICACIÓ, DEL DECRET DE PRESIDENT
012/2016, DE 4 DE NOVEMBRE, DE LA SOL·LICITUD D’ALTA DEL CONSORCI DEL PARC
DE LA SERRALADA LITORAL AL SERVEI e-NOTUM.
El Sr. President cedeix la paraula al Sr. Secretari del Consorci, el qual exposa el contingut
d’aquest punt de l’ordre del dia.
A continuació i per part del Sr. Secretari es dóna lectura a la proposta d’acord. Seguidament,
se sotmet a votació el present punt de l’ordre del dia, essent que per unanimitat dels assistents
s’aprova el següent acord:
“En consideració a les exigències contingudes a l’actual legislació en matèria de procediment
administratiu i en concret a l’ús de noves tecnologies el president del Consorci va dictar el
decret 012/2016, de 4 novembre amb el contingut següent:
“Vist que el Consorci del Parc de la Serralada Litoral és usuari de diversos serveis del Consorci
AOC, en un esforç per a avançar cap a l’administració electrònica.
Vist que el servei e-NOTUM del Consorci AOC permet realitzar notificacions d’actes
administratius (resolucions, decrets, notificacions per a contractació, notificacions de sancions
de trànsit, convocatòries d’òrgans col·legiats, etc.) i comunicacions per mitjans electrònics, amb
totes les garanties jurídiques que estableix la normativa vigent.
Vist que l’adhesió a aquest servei de caràcter gratuït permetrà obtenir diversos avantatges com
ara:
- Immediatesa en la notificació i la seva acceptació o rebuig, la reducció del temps de
resolució dels procediments administratius.
- Estalvi: el Consorci AOC assumeix tot el cost de notificació (sense cap tipus de cost per
a l’ens que notifica) i l’ens estalvia despeses de material d’oficina (paper, tinta,…) i de
correus postals certificats.
Atesa a necessitat de donar compliment a les obligacions de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques de manera immediata i que
no està previst que el Consell Plenari es reuneixi fins el gener de 2017, d’acord amb el que
disposa l’article 12.8 del Estatuts del Consorci en el sentit que el President podrà Exercir en cas
d’urgència les funcions encomanades al Consell Plenari, donant compte de les resolucions que
adopti a la següent reunió d’aquest òrgan col·legiat, per a la seva ratificació.
HE RESOLT
Primer.- APROVAR la sol·licitud d’alta del Consorci del Parc de la Serralada Litoral al servei eNOTUM del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC).
Segon.- FORMALITZAR la sol·licitud d’alta mitjançant el formulari normalitzat disponible al web
de l’AOC
Tercer.- DONAR-NE compte, als efectes de ratificació, a la propera sessió plenària que se
celebri”

És per això que es proposa al Consell Plenari l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- RATIFICAR el Decret de la presidència número 012/2016, de 4 novembre, de la
sol·licitud d’alta del Consorci del Parc de la Serralada Litoral al servei e-NOTUM
SEGON.- ASSUMIR-NE el contingut”
7.- DONAR COMPTE, A EFECTES DE RATIFICACIÓ, DEL DECRET DE PRESIDENT
013/2016, DE 4 DE NOVEMBRE, DE LA SOL·LICITUD D’ALTA DEL CONSORCI DEL PARC
DE LA SERRALADA LITORAL ALS SERVEIS DEL PERFIL DEL CONTRACTANT I ELICITA.
El Sr. President cedeix la paraula al Sr. Secretari del Consorci, el qual exposa el contingut
d’aquest punt de l’ordre del dia.
A continuació i per part del Sr. Secretari es dóna lectura a la proposta d’acord. Seguidament,
se sotmet a votació el present punt de l’ordre del dia, essent que per unanimitat dels assistents
s’aprova el següent acord:
“En consideració a la necessitat de donar compliment a la legislació en matèria de contractació
pública i d’apropar la informació a la ciutadania mitjançant l’ús de noves tecnologies el
president del Consorci va dictar el decret 013/2016, de 4 novembre amb el contingut següent:
“Vist que el Consorci del Parc de la Serralada Litoral és usuari de diversos serveis del Consorci
AOC, en un esforç per a avançar cap a l’administració electrònica.
Vist que la Plataforma de Serveis de Contractació permet crear un espai únic d’informació
global i integrat per a la difusió de la informació de l’activitat contractual de cadascuna de les
administracions públiques adherides al servei i de difusió dels corresponents perfils de
contractant dels seus òrgans de contractació, tal com preveu el Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic. (BOE núm. 276, de 16 de novembre de 2011).
Vist que l’adhesió a aquest servei de caràcter gratuït permetrà obtenir diversos avantatges com
ara:
- Disposa d’un perfil de contractant per a cada òrgan de contractació
- Cercador únic de licitacions i adjudicacions
- La publicació d’informació es realitza per a cada òrgan de contractació
- Els avisos a usuaris poden ser a través d’SMS, correu electrònic i RSS
- Permet la difusió multilingüe (català, aranès, castellà i anglès)
- Accessibilitat Web AA
Atès que el Consorci té previst convocar diverses licitacions i la necessitat de donar compliment
a les obligacions del RDL 3/2011, de 4 de novembre i que no està previst que el Consell Plenari
es reuneixi fins el gener de 2017, d’acord amb el que disposa l’article 12.8 del Estatuts del
Consorci en el sentit que el President podrà Exercir en cas d’urgència les funcions
encomanades al Consell Plenari, donant compte de les resolucions que adopti a la següent
reunió d’aquest òrgan col·legiat, per a la seva ratificació.
HE RESOLT
Primer.- APROVAR la sol·licitud d’alta del Consorci del Parc de la Serralada Litoral als serveis
Perfil del Contractant i e-Licita del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC).

Segon.- FORMALITZAR la sol·licitud d’alta mitjançant el formulari normalitzat disponible al web
de l’AOC
Tercer.- DONAR-NE compte, als efectes de ratificació, a la propera sessió plenària que se
celebri”
És per això que es proposa al Consell Plenari l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- RATIFICAR el Decret de la presidència número 013/2016, de 4 de novembre, de la
sol·licitud d’alta del Consorci del Parc de la Serralada Litoral als serveis Perfil del Contractant i
e-Licita
SEGON.- ASSUMIR-NE el contingut”
8.- DONAR COMPTE, A EFECTES DE RATIFICACIÓ, DEL DECRET DE PRESIDENT
014/2016, DE 10 DE NOVEMBRE, DE SOL·LICITUD D’ALTA DEL CONSORCI DEL PARC
DE LA SERRALADA LITORAL AL SERVEI e-TRAM.
El Sr. President cedeix la paraula al Sr. Secretari del Consorci, el qual exposa el contingut
d’aquest punt de l’ordre del dia.
A continuació i per part del Sr. Secretari es dóna lectura a la proposta d’acord. Seguidament,
se sotmet a votació el present punt de l’ordre del dia, essent que per unanimitat dels assistents
s’aprova el següent acord:
“En consideració a la conveniència de facilitar l’accés dels ciutadans a l’administració
mitjançant l’ús de noves tecnologies el president del Consorci va dictar el decret 014/2016, de
10 novembre amb el contingut següent:
“Vist que el Consorci del Parc de la Serralada Litoral és usuari de diversos serveis del Consorci
AOC, en un esforç per a avançar cap a l’administració electrònica.
Vist que el servei e-TRAM permet crear els tràmits específics pels interessos d’aquest Consorci
que puguin fer possible que els ciutadans des de qualsevol lloc i en qualsevol moment puguin
accedir a la informació necessària sobre tràmits locals, iniciar i formalitzar qualsevol sol·licitud i
consultar l’estat i el contingut del seus tràmits
Vist que l’adhesió a aquest servei de caràcter gratuït permetrà obtenir diversos avantatges com
ara:
- Oferir un servei de valor afegit per al ciutadà sense necessitat de fer cap inversió en
equipaments i programari.
- Aprofitar la infraestructura de la plataforma del Consorci AOC i intercanviar informació
amb altres administracions
- Personalitzar l’oferta de serveis i els requeriments de cada tràmit.
Atès que està previst que el Consell Plenari es reuneixi fins el gener de 2017, d’acord amb el
que disposa l’article 12.8 del Estatuts del Consorci en el sentit que el President podrà Exercir
en cas d’urgència les funcions encomanades al Consell Plenari, donant compte de les
resolucions que adopti a la següent reunió d’aquest òrgan col·legiat, per a la seva ratificació.
HE RESOLT

Primer.- APROVAR la sol·licitud d’alta del Consorci del Parc de la Serralada Litoral al servei eTRAM i la seva presentació al Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC).
Segon.- ACCEPTAR les condicions generals i especifiques que regulen la prestació del Servei
per part del Consorci AOC i que es troben publicades a la seva seu electrònica
(https://www.seu-e.cat/web/consorciaoc/).
Tercer.- ACCEPTAR les condicions específiques del servei Vàlid com a mecanisme
d’identificació del servei e-TRAM
Quart.- HABILITAR al Consorci AOC com a encarregat del tractament de les dades de caràcter
personal a les quals pugui tenir accés en els termes exposats a la sol·licitud
Cinquè.- DONAR-NE compte, als efectes de ratificació, a la propera sessió plenària que se
celebri”
És per això que es proposa al Consell Plenari l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- RATIFICAR el Decret de la presidència número 014/2016, de 10 de novembre, de
sol·licitud d’alta del Consorci del Parc de la Serralada Litoral al servei e-TRAM
SEGON.- ASSUMIR-NE el contingut”.
9.- PRENDRE CONEIXEMENT, SI S’ESCAU, DEL PERÍODE DE PAGAMENT A TERCERS.
El Sr. President cedeix la paraula al Sr. Secretari del Consorci, el qual exposa el contingut
d’aquest punt de l’ordre del dia.
A continuació i per part del Sr. Secretari es dóna lectura a la proposta d’acord. Seguidament,
se sotmet a votació el present punt de l’ordre del dia, essent que per unanimitat dels assistents
s’aprova el següent acord:
“El període mitjà de pagament definit en el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es
desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les
administracions públiques, mesura el retard en el pagament del deute comercial en termes
econòmics, com a indicador diferent respecte del període legal de pagament establert en el text
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, i en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials. Aquest mesurament amb criteris
estrictament econòmics pot prendre valor negatiu si l'Administració paga abans que hagin
transcorregut trenta dies naturals des de la presentació de les factures o certificacions d'obra,
segons correspongui o si al final del període per a la remissió de la informació encara no han
transcorregut, en les operacions pendents de pagament, aquests trenta dies.
Tal i com ordena l'article 6.2 de l'esmentat Reial Decret, les corporacions locals han de remetre
al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques així com publicar de manera periòdica la
informació relativa al seu període mitjà de pagament a proveïdors referit al trimestre de
referència
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 quart trimestre de l’any 2016, d’acord
amb el detall següent:
Any:
2016
Trimestre:
Quart
Pagaments realitzats en el trimestre
Període mitjà
Dins del període de pagament
Fora del període de pagament
de pagament
Nombre de
Nombre de
(PMP) (dies
pagaments Import total
pagaments Import total
10,49

104

22.303,06

0

0,00

“
10.- INFORMACIONS DE PRESIDÈNCIA
Per part del Sr. President s’exposa als assistents la informació del Calendari 2017 del 8è
concurs fotogràfic del Parc Serralada Litoral, posant de relleu que va tenir lloc el veredicte i acte
de lliurament de premis el 12 de desembre de 2016.
11.- INFORMACIONS DE GERÈNCIA
Sr. Jordi Bellapart Colomer, conseller-Delegat del Consorci i Gerent “en funcions” del Consorci,
intervé per manifestar que es farà un estat d’execució dels deu eixos estratègics.
12.- DESPATX D’OFICI.
En compliment d’allò que disposa l’article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, la Presidència dóna compte de les resolucions adoptades des de la darrera sessió
ordinària del Consell Plenari del Consorci que, de manera extractada, es relacionen a
continuació:
Decrets del President
D011/16, de 25 d’octubre
D012/2016, de 4 de novembre
D013/2016, de 4 de novembre
D014/2016, de 10 de novembre
D015/2016, de 30 de novembre
D016/2016, de 20 de desembre
D001/17, d’11 de gener

Mod 05/16 del pressupost per generació de crèdits
Aprovació de l’alta al servei e-NOTUM
Aprovació de l’alta al servei Perfil del contractant i e-Licita
Aprovació de l’alta al servei e-TRAM
Acceptació de la sol·licitud del treballador B.Polo de
modificar el seu calendari laboral
Finalització de l’atribució transitòria a I.Pac de les funcions
de gerent del Consorci
Sol·licitud de reassignació d’un/a treballador/a de la

Diputació de Barcelona per exercir les funcions de gerent
del Consorci
Decrets del Conseller delegat
D010/16, de 24 d’octubre
D0011/16, de 15 de novembre

Contractació de dues empreses per a la gestió del
Programa Parc a Taula 2016
Abonament despeses del sistema de millores socials de
l’exercici 2016

13.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS
No n’hi ha.
14.- INFORMES, PETICIONS I PREGUNTES
Informació subvenció Xarxa Parcs
Subvencions a particulars i/o entitats sense ànim de lucre
Convoca: Diputació de Barcelona. Oficina Tècnica de Parcs Naturals



Subvencions per a les explotacions forestals, les empreses agrícolaramaderes, la
millora d'habitatges, la restauració del patrimoni arquitectònic, les entitats culturals i les
instal·lacions tèrmiques amb biomassa
Data de publicació: 16/01/2017
Butlletí: BOPB
Termini presentació sol·licituds: fins al 15/03/2017
Bases de la convocatòria: Bases
Instància: Instància
Les sol·licituds s'hauran de presentar per escrit mitjançant la complimentació del model
normalitzat, que serà signat pel titular o representant legal a qualsevol de les oficines
de Registre General de la Diputació de Barcelona (Rbla. Catalunya, 126, Edifici Gan
Serra, de dilluns a dissabte de 9 a 14 hores; carrer Comte d'Urgell 187, Edifici del
Rellotge, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores; Pg. de la Vall d'Hebron, 171, Edifici
Serradell Trabal-Recinte Mundet, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores; carrer
Londres,55, Edifici Londres, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores; tots quatre a
Barcelona). També es podran presentar, dins del termini esmentat, en qualsevol dels
llocs previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. La presentació de
la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i acceptació de les normes que
la regulen.
http://parcs.diba.cat/web/informacio-administrativa/subvencions/particulars-entitats

Seguidament el Sr. Benet Oliva Ricós, representant de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt intervé
per demanar en relació a la problemàtica en referència a la plaga del “Tomicus” que s’hauria de
fer una reflexió ja que el tema està sobre la taula, per veure si es pot fer front per anar més
enllà del que s’està fent, i que així es pugui evitar la seva expansió.

A continuació intervé el Sr. Jordi Bellapart Colomer, Conseller Delegat del Consorci per
manifestar que el cost aproximat és de mil euros per hectàrea i que es podria fer alguna
hectàrea més; que de moment s’actuarà sobre les hectàrees que es pugui treballar i s’haurà de
fer el possible per que aquesta plaga pugui desaparèixer.
Seguidament intervé el Sr. Josep Triadó Bergés, representant del Consell Comarcal del
Maresme, per manifestar que aquest front comú s’ha estirat i si no hi ha la intensitat de
l’insecte, els pins sobreviuran; que s’ha d’actuar perquè les zones no tant afectades puguin
sobreviure.
I no havent res més a tractar, el Sr. President declara acabada la sessió a les 14:16 hores, de
la qual s’estén la present acta que com a Secretari certifico.
Vist i Plau

El President
Andreu Bosch i Rodoreda

El Secretari
Santiago Pérez i Olmedo

