2CP06/15
Acta de constitució del Consell Plenari del Consorci del Parc de la Serralada Litoral celebrada
el 12 de novembre de 2015

A Cabrera de Mar, comarca del Maresme, a les 10:15 hores del dia 12 de novembre de 2015,
es reuneixen en sessió EXTRAORDINÀRIA de constitució del CONSELL PLENARI a la Sala
d’Actes de la Seu del Consorci els representants designats pels Ens consorciats següents:
Sra. Maria Teresa Vilaró i Comas, representant de l’Ajuntament d’Alella
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
Sra. Maria del Mar Garcia Santos, representant de l’Ajuntament de Montornès del Vallès
Sr. Antoni López Guillén, representant de l’Ajuntament de Premià de Dalt
Sra. Olivia Monés Estévez, representant de l’Ajuntament de Sta. Mª Martorelles.
Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, representant de l’Ajuntament de Teià
Sr. Xavier Doñate Rodrigo, representant de l’Ajuntament de Tiana.
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. Pau Morales Romero, representant del Consell Comarcal del Maresme.
Sr. Marta Vilaret i Garcia, representant suplent del Consell Comarcal del Vallès Oriental
Sr. Jesús Calderer i Palau, representant de la Diputació de Barcelona.
Sr. Jaume Vicens Perpinyà, representant suplent de la Generalitat de Catalunya
Assisteixen també:
Sr. Jordi Bellapart, Conseller Delegat en funcions del Consorci
Sra. Mónica Palacín París, Vicepresidenta 1ª del Consell Comarcal del Maresme.
Sr. Jordi Rull i Claus, Alcalde de l’Ajuntament d’Òrrius.
No han assistit:
Sra. Aina Gómez Herrera, representant de l’Ajuntament d’Argentona
Hi ha quòrum de constitució segons 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 i article 22.1
dels Estatuts del Consorci.
Essent les 10:15 hores s’obre l’acte donant-se compte per part del Sr. Secretari, Santiago
Pérez Olmedo, dels punts que consten a la convocatòria i que ja són del coneixement dels
assistents.
1.- CONSTITUCIÓ DEL CONSELL PLENARI
El Sr. Secretari manifesta als assistents que s’han rebut totes les comunicacions dels acords
adoptats pels ens consorciats, designant als seus representants al Consorci.
A continuació per part del Sr. Secretari es procedeix a cridar els membres electes de major i de
menor edat d’ entre els presents, a l’objecte de formar la Mesa d’edat, quedant constituïda de la
forma següent:

President: Sr. Xavier Doñate Rodrigo, membre representant present de major edat
Sr. Pau Morales Romero, membre representant present de menor edat
Secretari. Sr. Santiago Pérez Olmedo, Secretari del Consorci
A continuació, 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, en el moment de la presa de
possessió i per tal d’adquirir la plena condició del càrrec, els candidats representants hauran de
jurar o prometre acatament a la Constitució, per això per part del President de la Mesa d’edat
es formula a cada candidat 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 els membres electes responen:
Sra. Maria Teresa Vilaró i Comas, PER IMPERATIU LEGAL, PROMETO
Sr. Enric Mir i Nuet, PER IMPERATIU LEGAL, PROMETO
Sra. Marta Gómez Pons, PER IMPERATIU LEGAL, PROMETO
Sr. Albert Gil Gutiérrez, PER IMPERATIU LEGAL, PROMETO
Sra. Maria del Mar Garcia Santos, SI, PROMETO
Sr. Antoni López Guillén, PER IMPERATIU LEGAL, PROMETO
Sra. Olivia Monés Estévez, PER IMPERATIU LEGAL, PROMETO
Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, PER IMPERATIU LEGAL, PROMETO
Sr. Xavier Doñate Rodrigo, PER IMPERATIU LEGAL, PROMETO
Sr. David Ricat Miró, PER IMPERATIU LEGAL, PROMETO
Sr. Ramon Majà Esteve, PER IMPERATIU LEGAL, PROMETO
Sr. Benet Oliva Ricós, SI, HO PROMETO PER IMPERATIU LEGAL
Sr. Pau Morales Romero, PER IMPERATIU LEGAL, PROMETO
Sr. Marta Vilaret i Garcia, PER IMPERATIU LEGAL, PROMETO
Sr. Jesús Calderer i Palau, PER IMPERATIU LEGAL, PROMETO
Sr. Jaume Vincens Perpinyà, PER IMPERATIU LEGAL, PROMETO

CONSTITUCIÓ DEL CONSELL PLENARI
Realitzades les operacions anteriors, la Mesa declara constituït el Consell Plenari en concórrer
la majoria absoluta del número legal de membres representants, d’acord amb allò que disposa
l’article 37.4 ROF.
Es fa constar que els membres no presents hauran de prendre possessió de llurs càrrecs en la
primera sessió a que assisteixin.
2.- ELECCIÓ DE PRESIDENT, VICEPRESIDENTS
El Sr. Secretari fa ús de la paraula manifestant que tal i com assenyalen els Estatuts, s’ha de
procedir a l’elecció de les persones que ostentaran la presidència i les vicepresidències, per a
la qual cosa els assistents que ho desitgin poden presentar candidats per als esmentats
càrrecs.
ELECCIÓ DE PRESIDENT
Es presenta com a candidat a la presidència el Sr. Andreu Bosch i Rodoreda. Efectua la
presentació de la seva candidatura:

“Benvolguts i benvolgudes,
El passat 16 d’octubre us vaig enviar un correu de presentació de la meva disponibilitat a
presidir aquest nou mandat el Consorci del Parc de la Serralada Litoral.
Us deia que…
“Em presento, en primer lloc. Si bé sóc nou alcalde de Teià, ja ho havia estat entre 2003 i
2009, període durant el qual vaig poder presidir el Consorci al llarg de quatre anys i altres
quatre com a vicepresident. En aquell període vam treballar, amb la contribució de
tothom (Presidència, Executiva, Gerència, Plenari, Ajuntaments, Diputació, Govern, etc.),
per la proposta d'ampliació de l'EIN, que va ser aprovada el 2013 pel Govern; també vam
començar a desplegar el pla de senyalització del Parc, que ha tingut continuïtat al llarg
d'aquests anys; el concurs de fotografia del Parc; l'Assemblea d'entitats del Parc, com a
òrgan consultiu i de participació; es va començar a treballar en el pla d'ús públic del Parc,
etc.
“En guardo molt bons records del treball col·laboratiu aconseguit, sempre pensant en la
preservació de l'entorn natural que compartim en harmonia amb l'activitat econòmica (i
residencial) de l'espai i amb l'activitat de lleure, un triangle no sempre fàcil de
compatibilitzar.
“En aquest sentit, el meu oferiment és doble: d'una banda, estar a prop dels ajuntaments
i a disposició dels seus representants com a responsable polític del Consorci, per poder
atendre inquietuds i necessitats, complementàriament a la gestió de la Gerència del
Parc. I, d'una altra, vetllar per la preservació de l'espai, un entorn riquíssim a banda i
banda de la Serralada Litoral, a cavall de les dues comarques; un lloc de lleure per als
nostres conciutadans, un lloc d'ecosistemes variats i de gran diversitat natural; i un lloc
d'activitat econòmica i també residencial.
“M'agradaria comptar amb el vostre suport i la vostra complicitat. En aquest sentit, i
d'acord amb els Estatuts vigents i els criteris fixats en el mandat anterior, proposaré, a
més de la meva Presidència, una vicepresidència per a un representant del Vallès
Oriental i una segona vicepresidència del diputat de l'Àrea d'Espais Naturals. Així mateix,
us proposaré el nomenament d'una Comissió Executiva com a òrgan complementari del
Consorci, òrgan consultiu i de suport a la gestió tècnica. Aquesta comissió ha estat
integrada per representants de dos municipis del Vallès Oriental i dos del Maresme amb
l’objecte de garantir un equilibri de representació territorial, per representants dels altres
ens supramunicipals, i pels càrrecs tècnics i directius del Consorci. Tanmateix, més enllà
de la proposta que us presentaré a la primera sessió plenària, m'agradaria que la
Comissió fos oberta i que continués essent rotatòria per tots els ajuntaments del
Consorci.”
Per això, la meva proposta és la següent:
President. Andreu Bosch i Rodoreda, alcalde de Teià (Maresme).
Vicepresident Primer. Albert Gil, alcalde de la Roca del Vallès (Vallès Oriental).
Vicepresident Segon. Jesús Calderer, diputat de l’Àrea d’Espais Naturals de la Diputació
de Barcelona.
Comissió Executiva (tenint en compte criteri territorial, el criteri de representació política
dels governs dels ens locals)
El president del Consorci
El representant de la Generalitat de Catalunya

El representant del Consell Comarcal del Maresme
El representant del Consell Comarcal del Vallès Oriental
La representant de l’Ajuntament de Cabrils
El representant de l’ajuntament de Vilassar de Dalt
La representant de l’Ajuntament de Montornès del Vallès
El representant de Vilanova del Vallès
El Conseller delgat
La Gerent
Reptes del mandat
He anat parlant aquests darrers mesos amb ajuntaments de banda i banda del parc, amb
alcaldes i alcaldesses i regidores i regidores, i sóc conscient dels reptes que tenim per
endavant:
-

-

-

El trasllat de la seu del Consorci a Alella, a la masia de Can Magarola, que hauríem
d’enllestir a començament d’any. Aprofito per agrair la disponibilitat i la col·laboració de
l’Ajuntament d’Alella i del seu alcalde.
Definir el mapa ciclable, dins el Pla d’usos públics (encara un document pendent
d’elaboració i de consens).
Aprovació del Pla especial de l’EIN després de l’aprovació el 2013 de l’ampliació del Parc
per part del Govern.
Control i disminució de l’accés motoritzat al parc, especialment fora pistes forestals, amb
operatius coordinats amb l’ARRO de Mossos d’Esquadra, Agents Rurals i Policies
Locals.
Coordinació amb ADF, Associacions de propietaris forestals, amb l’OPI de la DdB, etc.
I voldria ser pont entre els ajuntaments i les alcaldies amb la gerència, guardes i serveis
tècnics del Parc.
Tenim la responsabilitat de gestionar l’espai públic i la preservació del nostre espai
d’interès natural.
Estic content que ens acompanyin els alcaldes de d’Òrrius (Jordi Rull, a qui agraeixo la
voluntat manifesta d’incorporar-se per primera vegada al Consorci a partir de 2016), i
estava previst que assistís l’alcalde de Martorelles (Marc Candela, a qui agraeixo que
hagi pres de decisió de frenar l’acord de desvinculació i de reincorporar-se al Consorci a
partir de 2016), si be a darrera hora m’ha manifestat la impossibilitat d’assistir per
complicacions d’agenda.
Agraeixo la feina feta al meu predecessor, Rafael Ros, exalcalde de la Roca del Vallès, i
la vicepresidenta, Emma Peiró, regidora de l’Ajuntament de Teià.
I demano al personal del Consorci, compromís, treball i proximitat. Jo també m’hi
comprometo.”

Seguidament se sotmet a votació la candidatura presentada i efectuada la votació per part dels
membres del Consell Plenari per unanimitat s’escull el Sr. Andreu Bosch i Rodoreda com a
President del Consorci del Parc de la Serralada Litoral.
Acte seguit el President de la Mesa d’edat li formula la pregunta següent:
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec
de President 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?”

Contestant el Sr. Andreu Bosch i Rodoreda: SÍ PROMETO PER IMPERATIU LEGAL.
Torna a fer ús de la paraula el Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, President del Consorci, agraeix la
confiança que li han dipositat en escollir-lo per al càrrec.
ELECCIÓ DE VICEPRESIDENTS
A proposta del Sr. President, per unanimitat dels membres presents s’acorda nomenar els
Vicepresidents que són el Vicepresident Primer Sr. Albert Gil Gutiérrez, alcalde de la Roca del
Vallès, i Vicepresident Segon Sr. Jesús Calderer i Palau, diputat de l’Àrea d’Espais Naturals de
la Diputació de Barcelona.
3.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA CREACIÓ DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA COM A
ÒRGAN COMPLEMENTARI DEL CONSORCI, EN APLICACIÓ DEL’ARTICLE 7.2 DEL SEUS
ESTATUTS.
També es decideix constituir una Comissió Executiva tot i no ser obligatòria per tal de preparar
els temes que s’han de tractar en els plenaris i per tal de fer reunions de treball.
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:
“Els estatuts del Consorci preveuen a l’article 7.2 “El Consorci, mitjançant acord del Consell
Plenari, podrà dotar-se dels òrgans complementaris que es considerin pertinents per a
l’acompliment de les seves finalitats. “
En anteriors legislatures el Consorci s’ha dotat d’una Comissió Executiva com a òrgan
consultiu i de suport a la gestió tècnica. Aquesta comissió ha estat integrada per representants
dels municipis del Vallès Oriental i del Maresme amb l’objecte de garantir un equilibri de
representació territorial, per representants dels ens supramunicipals, i pels càrrecs tècnics i
directius del Consorci.
La creació d’aquesta comissió té com a objecte disposar d’un òrgan on siguin representants els
punts de vista dels ens que conformen el Consorci, amb la participació dels òrgans de gestió i
el suport eventual de la secretaria del Consorci si es requereix.
És per això que es proposa l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- CREAR la Comissió Executiva com a òrgan consultiu complementari als previstos
als estatuts del Consorci, en aplicació del seu article 7.2
SEGON..- DETERMINAR les funcions de la Comissió Executiva:
- Suport a la gestió del Consorci
- Consulta d’assumptes sobrevinguts
- Consulta de la formació de l’ordre del dia de les sessions plenàries
TERCER.- DETERMINAR la seva composició:
El president del Consorci
El representant de la Generalitat de Catalunya
El representant del Consell Comarcal del Maresme
El representant del Consell Comarcal del Vallès Oriental
El representant de l’Ajuntament de Cabrils

El representant de l’ajuntament de Vilassar de Dalt
La representant de l’Ajuntament de Montornès del Vallès
La representant de Vilanova del Vallès
El Conseller delgat
La Gerent”
Seguidament el Sr. President cedeix la paraula al Sr. Benet Oliva Ricós, representant de
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, que manifesta que considera que el concepte de protecció ha
evolucionat i que davant la degradació que en ocasions es dóna per sobreús de l’espai, i per tal
de reconduir aquesta situació es per això que ha considerat positiu formar-ne part de la
comissió Executiva.
4.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL RÈGIM DE SESSIONS DEL CONSELL PLENARI I DE LA
COMISSIÓ EXECUTIVA PER A LA PRESENT LEGISLATURA.
El Sr. President intervé per exposar extensament aquest punt de l’ordre del dia.
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:
“L’article 20 dels vigents Estatuts del Consorci disposa que “El Consell Plenari es reunirà, com
a mínim, un cop cada trimestre, en sessió ordinària. El Consell Plenari definirà les dates i hores
de celebració de les sessions”.
D’altra banda el Consorci compta amb una Comissió Executiva que atén, entre d’altres funcions
prestar suport en la confecció de l’ordre del dia de les sessions plenàries.
També cal considerar que havent-se constituït de nou el Consorci cal fixar el calendari de
sessions pel que resta de l’actual exercici.
És per això que es proposa al Consell Plenari l’adopció dels següents acords:
Primer.- APROVAR el calendari de sessions ordinàries segons el criteri següent:
Consell Plenari
A les 12 hores del darrer dijous del primer mes del trimestre. Es fixen per al 2016 les dates
següents:
1r trimestre
2n trimestre
3r trimestre
4t trimestre

28 de gener, 12.00h
28 d’abril, 12.00h
28 de juliol, 12.00h
27 d’octubre, 12.00h

Les sessions tindran lloc a la seu administrativa del Consorci
Comissió Executiva
A les 9 hores del dijous dues setmanes abans de la celebració del plenari. Es fixen per al 2016
les dates següents:
1r trimestre
2n trimestre
3r trimestre
4t trimestre

14 de gener, 9.00h
14 d’abril, 9.00h
14 de juliol, 9.00h
13 d’octubre, 9.00h

Les sessions tindran lloc en seqüència rotatòria a les seus administratives dels ajuntaments
representats a la Comissió Executiva
Segon. - FIXAR pel dijous 26 de novembre de 2015, a les 12 hores, la darrera sessió ordinària
del Consell Plenari per l’actual exercici i, el dijous 19 de novembre de 2015, a les 9 hores la
sessió de la Comissió Executiva prèvia. Ambdues sessions tindran lloc al seu administrativa del
Consorci a Cabrera de Mar.”
5.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL RECONEIXEMENT DEL DRET ALS TREBALLADORS
DEL CONSORCI DE LA PERCEPCIÓ D’UNA PART DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA DE
DESEMBRE DE 2012.
El Sr. President intervé per exposar extensament 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:
“FONAMENTS DE DRET
- Article 177, 179 i 180 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
- Articles 35 a 42 del Reial Decret 500/1990.
- Article 10 i 12 de les Bases d’Execució del Pressupost.
- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
ANTECEDENTS
Primer.- L'apartat 1 de l'article 2 del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per
garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, va establir l'obligació de
reduir les retribucions anuals de 2012 del personal al servei del Sector Públic en el import
corresponent a la paga extraordinària a percebre en el mes de desembre de 2012 en els
següents termes:
"En l'any 2012 el personal del sector públic definit a l’art. 2.1 de la Llei 20/2012, de 29 de juny,
de Pressupostos Generals de l'Estat, veurà reduïda les seves retribucions en les quanties que
correspongui percebre en el mes de desembre com a conseqüència de la supressió tant de la
paga extraordinària com de la paga addicional de complement específic o pagues addicionals
equivalents d’aquest mes".
Segon.- Addicionalment, segons l’apartat 4 de l’art. 2 del RDL 20/2012 “les quantitats
derivades de la supressió de les pagues extraordinàries i de les pagues addicionals de
complement específic o pagues equivalents d’acord amb el que disposa aquest article es
destinaran en exercicis futurs a realitzar aportacions a plans de pensions o contractes
d’assegurança col·lectiva que incloguin la cobertura de la contingència de jubilació, amb
subjecció a allò establert a la Llei orgànica 2/2012 d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
financera i en els termes i amb l’abast que es determini en les corresponents lleis de
pressupostos”.
Tercer.- El Consell de Ministres del quatre de setembre de 2015 va acordar aprovar un projecte
de Reial Decret Llei per modificar els Pressupostos Generals de l’Estat de 2015 i poder
realitzar, entre d’altres despeses, l’abonament als empleats públics del 26,23 % de la
esmentada paga extraordinària.
Quart.- Aquest projecte s’ha materialitzat mitjançant el Reial Decret Llei 10/2015, d’onze de
setembre de 2015, pel qual es concedeixen crèdits extraordinaris i suplements de crèdit en el

Pressupost de l’Estat i s’adopten altres mesures en matèria d’ocupació pública i d’estímul a
l’economia, que en el seu article primer estableix el següent:
“Uno. Recuperación de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012 del
personal del sector público.
1. Las distintas Administraciones públicas, así como sus entes dependientes y vinculados,
abonarán dentro del ejercicio 2015, y por una sola vez, una retribución de carácter
extraordinario cuyo importe será el equivalente a 48 días o al 26,23 por ciento de los importes
dejados de percibir como consecuencia de la supresión de la paga extraordinaria, así como de
la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes,
correspondientes al mes de diciembre de 2012, por aplicación del Real Decreto-ley 20/2012, de
13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la
competitividad, con el alcance y límites establecidos en el presente artículo.
2. Las cantidades que podrán abonarse por este concepto, sobre el importe dejado de
percibir por cada empleado en aplicación del artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de
julio, serán las equivalentes a la parte proporcional correspondiente a 48 días de la paga
extraordinaria, paga adicional de complemento específico y pagas adicionales del mes de
diciembre. En aquellos casos en los que no hubiera procedido el reconocimiento de la totalidad
de la paga extraordinaria y adicional de diciembre de 2012, los 48 días se reducirán
proporcionalmente al cómputo de días que hubiera correspondido.
A los efectos previstos en el párrafo anterior, el cómputo de la parte de la paga
extraordinaria y pagas adicionales que corresponde a 48 días, o cifra inferior, se realizará, en el
caso del personal funcionario o estatutario, conforme a las normas de función pública
aplicables en cada Administración, o, en el caso del personal laboral, a las normas laborales y
convencionales, vigentes en el momento en que se dejaron de percibir dichas pagas.
Las cantidades que se reconozcan por este concepto al personal a que se refiere el
apartado 5 del artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, por no contemplarse en
su régimen retributivo la percepción de pagas extraordinarias o por percibir más de dos al año,
serán las equivalentes a un 26,23 por ciento del importe dejado de percibir por aplicación del
mencionado precepto.
Las cantidades a abonar se minorarán en las cuantías que se hubieran satisfecho por estos
mismos conceptos y periodos de tiempo como consecuencia de sentencia judicial u otras
actuaciones.
3. Cada Administración pública abonará, las cantidades previstas en este artículo dentro del
ejercicio 2015, si así lo acuerda y si su situación económico financiera lo hiciera posible. De no
permitirlo su situación económico financiera en 2015, el abono podrá hacerse en el primer
ejercicio presupuestario en que dicha situación lo permita.
En el supuesto de que en aplicación de este precepto fuera más de una Administración a la
que le correspondiera efectuar el abono de este tramo de paga extraordinaria, paga adicional
de complemento específico y pagas adicionales del mes de diciembre de 2012, cada
Administración podrá abonar, como máximo, la parte proporcional de este tramo que le hubiera
correspondido hacer efectiva en diciembre de 2012.
4. Las cuantías satisfechas por aplicación de lo establecido en este artículo minorarán el
alcance de las previsiones contenidas en el apartado 4 del artículo 2 del Real Decreto-ley
20/2012 de 13 de julio.
Tres. Se suspende y deja sin efecto la aplicación del artículo 24 de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, en lo que resulte estrictamente
necesario para la aplicación de lo establecido en el presente artículo.
Cuatro. Los apartados Uno y Tres del presente artículo tienen carácter básico y se dictan al
amparo de los artículos 149.1.18.ª, 149.1.13.ª y 156.1 de la Constitución.”

Considerat també l’informe de la Intervenció, es proposa al Consell Plenari l’adopció del
següent acord:
PRIMER.- Aprovar els següents suplements de crèdit per abonar l’endarreriment dels 48 dies
meritats paga extra Nadal 2012:
Despeses
172 1200000
172 1200001
172 13000
172 13100

Descripció
RETRIB. BÀSIQUES PERSONAL. FUNCIONARI A1 SECRETARIA
RETRIB. BÀSIQUES PERSONAL. FUNCIONARI A1
RETRIB. BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX
RETRIB. BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL
Total

Import
236,07
848,69
3.441,62
1.180,85
5.707,23

SEGON.- Finançar aquests suplements amb els Romanent de Tresoreria per a despeses
generals de 2014.
TERCER.- Fer efectiva aquesta retribució en la nòmina del mes de novembre de 2015”.
I no havent res més a tractar, el Sr. President declara acabada la sessió a les 10:53 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

