2CP03/16
Acta de la sessió ordinària del Consell Plenari del Consorci del Parc de la Serralada Litoral
celebrada el 21 de juliol de 2016

A Alella, comarca del Maresme, a les dotze hores i deu minuts del dia 21 de juliol de 2016, es
reuneixen en sessió ORDINÀRIA del CONSELL PLENARI a la Sala d’Actes de Can Magarola,
nova Seu del Consorci, sota la Presidència del Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, els representants
designats pels Ens consorciats següents:
Sra. Marta Gómez Pons, representant de l’ajuntament de Cabrils
Sr. Albert Gil Gutiérrez, representant de l’Ajuntament de la Roca del Vallès
Sr. Juan Francisco Garcia Caba, representant suplent de l’Ajuntament de Martorelles
Sr. Antonio 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. Joan Daví i Mallol, representant del Consell Comarcal del Vallès Oriental
Sr. Jordi Padrós Selma, representant suplent per aquesta sessió, de la Diputació de Barcelona
Assisteixen també, amb veu i sense vot:
Sr. Jordi Bellapart Colomer, Conseller Delegat del Consorci
Sra. Anna Moreno Castells, Interventora del Consorci
Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci
Sr. Jordi Rull i Claus, Alcalde de l’Òrrius, convidat per la presidència.
Sr. Lluís Balaguer Blasi, cap de la Secció de Seguiment d’Actuacions en els Espais Naturals de
la Generalitat de Catalunya
Han excusat la seva assistència:
Sr. Enric Mir i Nuet, representant de l’Ajuntament de Cabrera de Mar
Sr. Ramon Majà Esteve, representant de l’Ajuntament de Vilanova del Vallès
Sr. Ferran Miralles i Sabadell, representant de la Generalitat de Catalunya
Han anunciat la seva incorporació en el decurs de la sessió:
Sra. Maria Teresa Vilaró i Comas, representant de l’Ajuntament d’Alella
Sra. Montserrat Matas Oliveras, representant de l’Ajuntament d’Argentona
Sra. Maria del Mar Garcia Santos, representant de l’Ajuntament de Montornès del Vallès
Sr. Benet Oliva Ricós, representant de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt
Sr. Pau Morales Romero, representant del Consell comarcal del Maresme
Abans de l’inici de la sessió, per part del Sr. President es fa esment del traspàs unes setmanes
enrere de Salvador Grau, cap del Servei de Planificació de l’Entorn Natural de la Generalitat

de Catalunya i amic i col·laborador del Consorci; els assistents guarden un minut de silenci
en senyal de condol.
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 12.10 hores, en primera convocatòria s’obre l’acte donant-se compte per part del Sr.
Secretari, Sr. Santiago Pérez Olmedo, dels punts que consten a la convocatòria i que ja són del
coneixement dels assistents.

1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 2CP02/16 DE 28
D’ABRIL DE 2016.
Havent estat distribuït l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del Consell Plenari del
Consorci Parc Serralada Litoral 2CP02/16 de 28 d’abril de 2016, juntament amb la tramesa de
la convocatòria de la present sessió, seguidament se sotmet a votació, essent aprovada per
unanimitat dels assistents.
2.- PRESA DE POSSESSIÓ DE NOUS REPRESENTANTS, SI S’ESCAU.
Estant presents a la sessió plenària el Sr. Juan Francisco Garcia Caba, representant suplent de
l’Ajuntament de Martorelles, i el Sr. Jordi Padrós i Selma, nomenat, només per a aquest dia,
com a representant suplent de la Diputació de Barcelona, en el moment de la pressa de
possessió i per tal d’adquirir la plena condició del càrrec que ostenta, 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, els candidats representants hauran de jurar o prometre acatament a la
Constitució, i per això a continuació es procedeix per part del Sr. Secretari a formular-li
pregunta següent:
En primer lloc es procedeix amb el Sr. Sr. Jordi Padrós Selma, representant suplent de la
Diputació de Barcelona per a la present sessió del Consell Plenari.
Sr. Jordi Padrós Selma, representant suplent de la Diputació de Barcelona, “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. Jordi Padrós Selma, representant suplent de la Diputació de Barcelona, respon:
SI, PROMETO.
Seguidament el Sr. President manifesta que el Sr. Jordi Padrós Selma, representant suplent de
la Diputació de Barcelona per a la sessió del dia d’avui, ha pres possessió del càrrec de
membre representant del Consorci Parc Serralada Litoral en la representació que ostenta.
A continuació es procedeix d’igual forma amb el Sr. Juan Francisco Garcia Caba, representant
suplent de l’Ajuntament de Martorelles, “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. Juan Francisco Garcia Caba, representant suplent de l’Ajuntament de
Martorelles, respon: SI, PROMETO.
Seguidament el Sr. President manifesta que el Sr. Juan Francisco Garcia Caba, representant
suplent de l’Ajuntament de Martorelles, ha pres possessió del càrrec de membre representant
del Consorci Parc Serralada Litoral en la representació que ostenta.
Essent les 12:13 h s’incorpora a la sessió la Sra. Maria Teresa Vilaró i Comas, representant de
l’Ajuntament d’Alella
Essent les 12:16h s’incorporen a la sessió els senyors Benet Oliva Ricós, representant de
l’ajuntament de Vilassar de Dalt i Pau Morales Romero, representant del Consell Comarcal del

Maresme. A les 12:20h s’incorpora a la sessió la Sra. Montserrat Matas Oliveras, representant
de l’Ajuntament d’Argentona.
A les 12:27h s’incorpora a la sessió la Sra. Maria del Mar Garcia Martos, representant de
l’Ajuntament de Montornès del Vallès.

3.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, ELS AJUNTAMENTS D’ALELLA, ARGENTONA, CABRERA
DE MAR, CABRILS, MARTORELLES, MONTORNÈS DEL VALLÈS, ÒRRIUS, PREMIÀ DE
DALT, LA ROCA DEL VALLÈS, SANTA MARIA DE MARTORELLES, TEIÀ, TIANA,
VALLROMANES, VILANOVA DEL VALLÈS I VILASSAR DE DALT, EL CONSORCI DEL
PARC DE LA SERRALADA LITORAL I L’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS FORESTALS DE
LA SERRALADA LITORAL CENTRAL, PER A L’APROVACIÓ I EXECUCIÓ DEL PLA MARC
DE RESTAURACIÓ I MILLORA FORESTAL PER A LA PREVENCIÓ D’INCENDIS
FORESTALS
El Sr. President exposa als assistents el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, la qual
exposició amplia la Sra. Gerent fent un resum del aspectes més rellevants següents:
Membres: Diputació de Barcelona, els ajuntaments, el Consorci del Parc i l’Associació de
propietaris forestals de la Serralada Litoral Central
Objectiu: desenvolupament del Pla marc de restauració i millora forestal per a la prevenció
d’incendis forestals
Finançament i suport tècnic: Diputació de Barcelona Diputació de Barcelona concedirà a
l'Associació de Propietaris Forestals Serralada Litoral Central la quantitat màxima de
70.000,00€ pel programa d'actuacions 2016
Termini: vigència de 20 anys, igual a la durada del Pla Marc.
Compromisos del Consorci del Parc de la Serralada Litoral:
• Participar en l'elaboració dels programes d'actuacions, que es definiran i es proposaran
en el si de la comissió de seguiment, prevista al pacte desè.
• Facilitar el coneixement de la propietat mitjançant la seva base de dades de propietaris
forestals
• Divulgar l’associació i les actuacions previstes al Pla Marc entre els propietaris forestals
dels municipis afectats.
• Impulsar l’aprofitament del producte de la gestió forestal com a biomassa i fomentar-ne
l’ús com a combustible en equipaments públics del parc i dels municipis.
El Sr. President posa de relleu que el present conveni es tracta d’un element clau per a la
gestió forestal, destacant els avantatges que els propietaris forestals s’associïn.
Intervé el Sr. Jordi Rull Claus, Alcalde d’Òrrius, per a demanar que se’ls faciliti, si es considera
escaient, la relació de propietaris forestals del seu municipi que actualment són membres de
l’Associació de Propietaris Forestals de la Serralada Litoral Central.
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’estat actual dels boscos en l’àmbit de competència del Consorci del Parc de la Serralada Litoral
presenten, a gran part de la seva superfície, un estat d'abandonament i una manca de gestió

forestal que els fa susceptibles a patir els amb major intensitat els efectes de les pertorbacions
naturals, com els incendis, les ventades, les nevades o les plagues.
Aquesta situació s’agreuja si la planificació i la gestió es fa de forma individual, i més encara si les
finques són de reduïdes dimensions, i en aquest sentit es va promoure la creació de l’Associació
de Propietaris Forestals de la Serralada Litoral Central, que va constituir-se l’abril de 2014.
L’Associació considera de gran interès establir un pla a llarg termini per a la gestió conjunta
d'alguns aspectes vinculats amb l'activitat forestal, especialment aquells directament relacionats
amb la prevenció d’incendis i la restauració i millora dels hàbitats forestals afectats per
pertorbacions naturals.
La Diputació de Barcelona ha elaborat, a petició dels ajuntaments implicats, un Pla Marc de
Restauració i Millora Forestal per a la prevenció d’incendis forestals a l’àmbit de treball definit pels
ajuntaments signants d’aquest conveni, amb l'objectiu de concretar els treballs a realitzar a les
zones estudiades, establir els models de gestió a seguir i la metodologia de treball, calcular els
rendiments i costos dels mateixos, i servir d'accions demostratives de les actuacions necessàries a
realitzar en zones similars.
Així doncs l'objecte del conveni, que s’annexa al present acord formant-ne part a tots els
efectes, és establir les bases de col·laboració entre els Ajuntaments d’Alella, Argentona,
Cabrera de Mar, Cabrils, Martorelles, Montornès del Vallès, Òrrius, Premià de Dalt, La Roca del
Vallès, Santa Maria de Martorelles, Teià, Tiana, Vallromanes, Vilanova del Vallès i Vilassar de Dalt,
l'Associació de Propietaris Forestals Serralada Litoral Central (en endavant l'associació), i la
Diputació de Barcelona, per a l'aprovació i execució del Pla Marc de Restauració i Millora
Forestal per a la prevenció d’incendis (en endavant Pla Marc).
És per això que es proposa al Consell Plenari l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- APROVAR el Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, els
ajuntaments d’Argentona, Alella, Cabrera de Mar, Cabrils, Martorelles, Montornès del Vallès,
Òrrius, Premià de Dalt, La Roca del Vallès, Santa Maria de Martorelles, Teià, Tiana,
Vallromanes, Vilanova del Vallès i Vilassar de Dalt, el Consorci del Parc de la Serralada Litoral i
l’Associació de Propietaris Forestals de la Serralada Litoral Central , per a l’aprovació i execució
del Pla Marc de restauració i millora forestal per a la prevenció d’incendis forestals.
SEGON.- FACULTAR al president del Consorci tan àmpliament com en dret sigui possible per
a la signatura de l’esmentat conveni i de quants documents siguin necessaris per a l’execució
del present acord.
TERCER.- NOTIFICAR el present acord a l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis
Forestals de la Diputació de Barcelona.”
Essent les 12:30h s’incorpora a la sessió la Sra. Anna Moreno Castells, Interventora del
Consorci.
En aquest punt el Sr. President fa referència a la presència del Sr. Lluís Balaguer Blasi, qui
assisteix en representació de la Generalitat de Catalunya, amb veu però sense vot.
4.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA INCORPORACIÓ DE L’AJUNTAMENT D’ÒRRIUS I
DEL CONVENI REGULADOR

El Sr. President inicia la seva exposició fent referència a la presència de l’Alcalde d’Òrrius, tal i
com ha vingut fent en les darreres sessions com a convidat de la Presidència. Exposa a
continuació que va dur-se a terme una sessió informativa adreçada als veïns del municipi que
sota el títol “Òrrius al Parc” va exposar i respondre algunes de les qüestions relacionades amb
el fet que el municipi s’integrés al Consorci. Aquesta i altres accions van derivar en que el Ple
del consistori aprovés en la sessió celebrada el 9 de juny adherir-se al Consorci del Parc de la
Serralada Litoral,
Intervé el Sr. Jordi Rull i Claus per manifestar la gran satisfacció que ha suposat prendre aquest
acord, tot i les dificultats que ha suposat , en la confiança que la incorporació serà fructífera i
satisfactòria
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,
que en tot cas suposa la majoria absoluta dels membres de la corporació, s’aprova el següent
acord:
“El Consorci del Parc de la Serralada Litoral es va constituir el 19 de maig de 1992, com a ens
consorcial públic de caràcter local i de naturalesa associativa i institucional, que té per objecte
l’ordenació, el desenvolupament i la gestió del Parc mitjançant les formes de gestió establertes
per la legislació de règim local i l’ús i el foment dels instruments de cooperació interinstitucional
per tal d’estudiar i cercar solucions globals als problemes de l’Espai Natural que li dóna nom, i
constituir un fòrum consultiu i assessor de debat i participació en el marc d’aquest objecte.
Vist que d’acord amb l’article segon dels seus estatuts es podran incorporar al Consorci altres
Administracions públiques amb finalitats d’interès comú, sempre que així ho aprovi el seu
Consell Plenari, mitjançant la signatura d’un conveni d’adhesió, que s’adjunta al present acord.
Vist que el municipi d’Òrrius, mitjançant acord del Ple celebrat en sessió de data 9 de juny de
2016, ha adoptat, amb el quòrum legal exigit de majoria absoluta, l’acord d’adherir-se al
Consorci del Parc de la Serralada Litoral, iniciant els tràmits necessaris establerts a l’article 313
del Decret 179/1995, de 13 de juny de 1995, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals de Catalunya, per a la seva incorporació.
Atès que en virtut de l’article 9.1 dels estatuts del Consorci, cada institució consorciada gaudirà
de representació en el Consell Plenari mitjançant un representant, que haurà de ser designat
per l’òrgan competent de la seva corporació .
Vist que d’acord amb l’article 38 dels Estatuts del Consorci les entitats consorciades, així com
aquelles que s’adhereixin o puguin adherir-se en el futur, garantiran el finançament del
Consorci, dins de les consignacions pressupostàries corresponents, realitzant anualment una
aportació econòmica.
Vist que d’acord amb l’article 10.20 dels Estatuts del Consorci l’òrgan competent per aprovar la
integració de noves entitats en el Consorci és el Consell Plenari, així com que s’escaurà
comunicar l’acord que s’adopti a l’ajuntament esmentat així com al Registre d’Entitats Locals
perquè en tingui coneixement i als efectes oportuns.
Per tot això, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- ACCEPTAR l’adhesió de l’Ajuntament d’Òrrius al Consorci del Parc de la Serralada
Litoral.

SEGON.- APROVAR el conveni d’adhesió que s’incorpora com a annex al present acord,
formant-ne part del mateix a tots els efectes legals, on s’estableixen les condicions d’integració,
així com els deures i compromisos d’ambdues parts.
TERCER.- FACULTAR al Sr. President del Consorci per a la signatura de l’esmentat conveni,
així com per la signatura de quants documents siguin necessaris per l’execució del present
acord.”
ANNEX
CONVENI D’ADHESIÓ
AL CONSORCI DEL PARC DE LA SERRALADA LITORAL
A la seu de Consorci del Parc de la Serralada Litoral essent el dia ............
REUNITS
D’una banda el Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, President del Consorci del Parc de la Serralada Litoral, fent
ús de les atribucions que li confereix el càrrec i degudament facultat per aquest acte per acord adoptat en
sessió de 21 de juliol de 2016 del Consell Plenari, adoptat amb la majoria absoluta legal establerta a
l’article 313.2 del ROAS.
I d’altra el Sr. Jordi Rull i Claus, Alcalde de l’Ajuntament d’Òrrius, fent ús de les atribucions que li confereix
el càrrec, i degudament facultat per aquest acte per acord plenari de data 9 de juny de 2016 adoptat amb
la majoria absoluta legal establerta a l’article 313.2 del ROAS.
Assisteixen a l’acte el Sr. Santiago Pérez i Olmedo, Secretari del Parc de la Serralada Litoral, i la Sr.
Ferran Martori i Mas, Secretaria accidental de l’Ajuntament d’Òrrius, els quals donen fe,

MANIFESTEN
I - Que el Consell Plenari del Consorci del Parc de la Serralada Litoral, en sessió celebrada en data 21 de
juliol de 2016, aprovà d’acord amb la competència atribuïda per l’art.20 dels seus Estatuts i amb la majoria
absoluta legal prevista a l’article 313.2 del ROAS, el següent acord :
“PRIMER.- ACCEPTAR l’adhesió de l’Ajuntament d’Òrrius al Consorci del Parc de la Serralada Litoral.
SEGON.- APROVAR el conveni d’adhesió que s’incorpora com a annex al present acord, formant-ne part
del mateix a tots els efectes legals, on s’estableixen les condicions d’integració, així com els deures i
compromisos d’ambdues parts.
TERCER.- FACULTAR al Sr. President del Consorci per a la signatura de l’esmentat conveni, així com per
la signatura de quants documents siguin necessaris per l’execució del present acord.
II - Que per acord del Ple de l’Ajuntament d’Òrrius, celebrat en sessió ordinària en data 9 de juny de 2016,
s’ha adoptat el següent acord, amb el vot favorable de la majoria absoluta dels membres de la corporació:
“PRIMER.- ADHERIR-SE al “Consorci del Parc de la Serralada Litoral”, constituït actualment pels
Ajuntaments d’Alella, Argentona, Cabrera de Mar, Cabrils, La Roca del Vallès, Martorelles, Montornès del
Vallès, Premià de Dalt, Santa maria de Martorelles, Teià, Tiana, Vallromanes, Vilanova del Vallès i
Vilassar de Dalt, Consell Comarcal del Maresme, Consell Comarcal del Vallès oriental, Diputació de
Barcelona i Generalitat de Catalunya, amb acceptació de la normativa reguladora del Consorci
SEGON.- APROVAR inicialment els Estatuts 2ML/14-Estatuts 5 del “Consorci del Parc de la Serralada
Litoral”, d’acord amb el text que s’incorpora com annex I al present acord, formant-ne part del mateix a
tots els efectes legals.

TERCER.- SOTMETRE l’expedient d’adhesió a informació pública pel termini de trenta dies mitjançant la
inserció d’anuncis en el “Butlletí Oficial de la Província” i al “Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya”.
QUART.- CONSIDERAR definitivament aprovats els Estatus del Consorci del Parc de la Serralada Litoral,
en el cas que durant el període d’informació pública no es presenti cap reclamació o suggeriment.
CINQUÈ.- FORMULAR encàrrec al Consorci del Parc de la Serralada Litoral per tal que, actuant en nom i
representació d’aquesta entitat, es procedeixi a la publicació dels corresponents anuncis d’aprovació
inicial i definitiva, formuli el tràmit d’audiència als interessats, així com procedeixi a la publicació íntegra
del text de la modificació dels Estatuts, definitivament aprovada en el Butlletí Oficial de la Província als
efectes que preveu l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
SISÈ.-DESIGNAR al Sr. Jordi Rull i Claus i al Sr. Pere Puig i Vila coma representant i suplent
respectivament de l’Ajuntament al Consorci del Parc de la Serralada Litoral.
SETÈ.- APROVAR l’esborrany de conveni d’adhesió al Consorci del Parc de la Serralada Litoral d’acord
amb el text que s’incorpora com a annex II al present acord, formant-ne part sel mateix a tots els efectes
legals
VUITÈ.- FACULTAR al Sr. Alcalde-President de l’Ajuntament, per tal que pugui subscriure la
documentació necessària per fer efectiu dit acord, així com el conveni d’adhesió on s’han de concretar les
condicions d’integració així com els deures i compromisos d’ambdues parts.
NOVÈ.- DONAR TRASLLAT del present acord al Consorci del Parc de la Serralada Litoral, als efectes
escaients.”
III - El marc jurídic del present conveni queda definit per l’article 10 de la Llei 7/85, reguladora de les
Bases de Règim Local i concordants de la Llei 30/1992, de 26 de novembre del Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del procediment administratiu comú, articles 312 a 324 del Decret 179/1995,
de 13 de juny de la Generalitat de Catalunya pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis
dels Ens Locals, així com els Estatuts que regulen el Parc de la Serralada Litoral.
En conseqüència, els firmants, en la representació en què actuen, formalitzen el present
CONVENI D’ADHESIÓ AL CONSORCI DEL PARC DE LA SERRALADA LITORAL
En base a les següents
CLÀUSULES
PRIMERA.- És objecte d’aquest conveni formalitzar l’adhesió del municipi d’Òrrius al Consorci Parc de la
Serralada Litoral, així com concretar les condicions d’integració, així com els deures i compromisos
d’ambdues parts.
SEGONA.- L’Ajuntament d’Òrrius accepta plenament el contingut dels Estatuts del Consorci del Parc de la
Serralada Litoral, així com la quota de participació que li correspongui i que segons l’acord que es va
adoptar a la sessió del Consell Plenari celebrada el 21 de juliol de 2016 és de dos mil sis-cents vuitantanou euros amb cinquanta-nou cèntims (2.689,59€) anuals i la part proporcional que correspongui per a
l’exercici 2016.
TERCERA.- Constitueix un dret per l’Ajuntament d’Òrrius ésser considerat com a membre de ple dret en
el Consorci Parc de la Serralada Litoral, essent que es concreten els seus deures i obligacions com a
aquelles que es contemplen per als membres del Consorci als seus Estatuts.
QUARTA.- El present conveni entrarà en vigor en la data de la seva signatura i tindrà caràcter indefinit
essent que les relacions de la corporació que s’adhereix al Consorci, el seu règim de permanència i
qualsevol altra consideració es regirà pels preceptes estatutaris del Consorci.
CINQUENA.- Per allò no previst en aquest conveni, les parts signatàries estaran a les relacions
interadministratives de col·laboració establertes a l’art. 10 de la Llei 7/85, reguladora de les Bases del
Règim Local, Llei 30/92, i d’altra regulació establerta a l’expositiu III del present conveni.

SISENA.- Les parts declaren que el present conveni té naturalesa administrativa a tots els efectes legals.
I en prova de conformitat signen per triplicat aquest exemplar i a un sol efecte en el lloc i data que
s’esmenten a l’encapçalament.

Sr. Andreu Bosch i Rodoreda
President del Consorci del
Parc de la Serralada Litoral

Sr. Jordi Rull i Claus
Alcalde de
l’Ajuntament d’Òrrius

Sr. Santiago Pérez i Olmedo
Secretari del Consorci del
Parc de la Serralada Litoral

Sr. Ferran Martori i Mas
Secretari de
l’Ajuntament d’Òrrius

“

El Sr. President els dona la benvinguda.
5.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DEL CALENDARI DE SESSIONS
ORDINÀRIES DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA IDEL CONSELL PLENARI
Intervé el Sr. President per exposar als assistents 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 Consell Plenari en sessió de constitució celebrada el 12 de novembre de 2015 va prendre,
en la part que és d’interès, l’acord següent:
“Primer.- APROVAR el calendari de sessions ordinàries segons el criteri següent:
Consell Plenari
(...)
4t trimestre 27 d’octubre, 12.00h
Les sessions tindran lloc a la seu administrativa del Consorci
Comissió Executiva
(...)
4t trimestre
13 d’octubre, 9.00h
(...)
Les sessions tindran lloc en seqüència rotatòria a les seus administratives dels ajuntaments
representats a la Comissió Executiva
Per raons sobrevingudes es fa necessari excepcionar les dates de celebració de la propera
Comissió Executiva i de la sessió ordinària del Consell Plenari en el sentit d’avançar ambdues
convocatòries.
És per això que es proposa l’adopció dels acord següents:
Primer.- MODIFICAR el calendari de sessions de la Comissió Executiva i del Consell Plenari en
els termes següents:
-

Traslladar la sessió de la Comissió Executiva prevista pel 13 d’octubre de 2016 a les
09:00 hores al 6 d’octubre de 2016 a les 09:30 hores

-

Traslladar la sessió del Consell Plenari prevista pel 27 d’octubre de 2016 a les 12:00
hores al 20 d’octubre de 2016 a les 12:00 hores

Segon.- INFORMAR als representants dels ens consorciats del contingut del present acord”
6.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’INVENTARI DE BÉNS DEL CONSORCI A 31/12/2015
La Sra. Gerent fa una breu exposició de la necessitat de mantenir actualitzada una relació
complenta de l’Inventari de Béns.
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 sessió ordinària del Consell Plenari de 28 de gener de 2016 es va aprovar la Rectificació
de l’Inventari de Béns a 31/12/2015.
Un cop tancat l’exercici pressupostari i per tal de reflectir la realitat patrimonial del Consorci per
part del Secretari s’ha preparat la documentació pertinent per a l’aprovació de l’Inventari
General de Béns referida a la data 31/12/2015.
Aquest expedient es tramita d'acord amb l’article 206.2 de la Llei 8/1087, de 15 d’abril,
municipal i de règim local de Catalunya, segons el qual correspon al Consell Plenari d’acord
amb l’apartat 3 del mateix precepte.
Per tot això, es proposa al Consell Plenari l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR l’inventari General de Béns del Consorci, actualitzat a data 31/12/2015 i
formulat pel Secretari, que s’incorpora com annex formant part del present acord a tots els
efectes.
Segon.- REMETRE còpia de l’esmentat inventari a la Generalitat de Catalunya i a
l’Administració de l’Estat”
7.- CONSTITUCIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONSELL PLENARI COM A COMISSIÓ ESPECIAL
DE COMPTES PER A L’INFORME DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST DE
L’EXERCICI 2015.
Intervé la Sra. Gerent per exposar als assistents 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:
“Vist l’expedient del Compte General, referit l’exercici 2015, 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.
L’expedient del Compte General troba format pels següents estats comptables: el Balanç de
Situació, el Compte del resultat Econòmic-patrimonial, l’Estat de liquidació del Pressupost
referit al mateix exercici 2015 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 21 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 general 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.
En virtut de tot això, es proposa al Consell Plenari l’adopció del següent acord:
Primer.- EMETRE informe favorable respecte l’expedient del Compte General de l’exercici 2015
del Consorci del Parc de la Serralada Litoral
Segon.- SOTMETRE l’expedient a exposició pública durant el termini de quinze dies hàbils, a fi
que durant aquest termini i vuit dies més els interessats pugin formular les observacions,
inconvenients i defectes.
Tercer.- DETERMINAR que pel cas de no formular-se’n cap observació durant l’esmentat
termini, l’informe s’entendrà elevat a definitiu i l’expedient serà sotmès a aprovació
reglamentària pel Consell Plenari del Consorci en el termes previstos a l’article 212.4 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.”
En conseqüència, aquesta Comissió subscriu el present informe i entén procedent l’aprovació
del compte esmentat, malgrat el qual, prèvia exposició al públic, el Consell Plenari del
Consorci, amb el seu superior criteri, acordarà el que estimi procedent.”
8.- PRENDRE CONEIXEMENT DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A TERCERS
Intervé el Sr. President per exposar als assistents 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 segon trimestre de l’any 2016, d’acord
amb el detall següent:
Any:

2016

Trimestre:

Segon

Pagaments realitzats en el trimestre
Període mitjà
Dins del període de pagament
de pagament
(PMP) (dies Nombre de
pagaments
Import total
19,58

116

Fora del període de pagament
Nombre de
pagaments

43.248,08

Import total
1

29.89

9.- INFORMACIONS DE PRESIDÈNCIA.
Per part del Sr. President s’exposa als assistents les següents qüestions:
Presenta el cartell del 8è Concurs fotogràfic del Parc
Informa dels acords amb els ajuntaments del Consorci sobre el mapa de xarxa viària ciclable.
• Ajuntament de Vallromanes: reunió de l’ajuntament amb entitat i proposta de valoració
de 4 trams
• Ajuntament de La Roca del Vallès: reunió de l’ajuntament amb entitats per a tancar
acord
• Ajuntament de Cabrils: reunió de l’ajuntament amb entitat i proposta de valoració del
recorregut de la Cabrilenca 2015
• Ajuntament d’Alella: proposta de valoració/estudi de tram a la Vall de Rials

Intervé el Sr. Jordi Padrós Selma, representant accidental de la Diputació de Barcelona,
apuntant en relació a la regulació de les activitats d’ús públic en general i de les activitats
ciclistes organitzades en particular, que l’a Diputació de Barcelona està preparant un manual de
bones pràctiques als parcs, d’acord amb l’associació espanyola de parcs naturals, que pot ser
una bona eina per a regular l’ús públic. Mitjançant aquest document es mirarà d’incidir en
l’accés de les bicicletes als parcs, tot i que considera que haurien de ser les pròpies entitats
organitzadors les que haurien de limitar el nombre de participants.
A continuació el Sr. President informa sobre la visita al territori del Diputat adjunt d’Espais
Naturals del 5 juliol de 2016.

El Sr. President informa sobre el projecte Ecoregió al Parc de la Serralada Litoral i exposa als
assistents que caldrà valorar la conveniència d’acollir-nos a la subvenció que el DARP té
previst convocar al setembre. Seguidament cedeix la paraula a la Sra. Gerent que comenta que
el projecte representa la potenciació bàsica del producte ecològic i la implicació de la ciutadania
en el projecte i que la redacció del projecte suposaria un pressupost màxim de 2.000€. El Sr.
President proposa que, si els assistents ho consideren adient, es pugui fixar una data per a una
sessió d’anàlisi tècnic amb els representats que els Ajuntaments acordin, en la qual caldria
estudiar per tots les bases de la subvenció; essent que els Srs. assistents assenteixen en que
es fixi data per a la sessió proposada.
Intervé el Sr. Jordi Rull i Claus, Alcalde d’Òrrius per exposar que l’ajuntament ha posat en
marxa un banc de terres de propietaris que no les utilitzen per a l’ús d’agricultors amb interès,
mitjançant un acord.
Intervé el Sr. Juan Francisco Garcia Caba, representant suplent de l’Ajuntament de Martorelles,
qui comenta que a Martorelles s’està treballant un projecte amb agricultors per un territori lliure
d’herbicides i plaguicides.
10.- INFORMACIONS DE GERENCIA
Per part del Sra. Gerent s’exposa als assistents les següents qüestions:
Informa sobre les mesures de gestió de les plagues de les pinedes del parc:
• Disposar de la diagnosi de l'estat de les masses al Parc a partir de la primera valoració
que a nivell comarcal està elaborant el CCM.
• Localitzar els propietaris afectats i assessorar-los de les mesures que han de prendre i
dels instruments de gestió de que disposen.
• Fomentar l’associacionisme forestal: l’abril de 2014 es va crear Associació de
Propietaris Forestals de la Serralada Litoral Central que agrupa propietaris del territori
del Parc de la Serralada Litoral. A banda hi ha altres associacions d'àmbit local.
• Participació en projectes de gestió forestal: el Consorci participa dels projectes
desenvolupats en el marc del Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social
"la Caixa".
• Actualitzar l'estudi Avaluació de l'estat fitosanitari del Parc de la Serralada Litoral
realitzat l'any 2008
Es preveu establir un circuit d'intercanvi d'informació entre les Administracions implicades i
seguiment de l'evolució de l'afectació fins a que disminueixi el grau d'alerta
11.- 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
D006/16, de 23 de maig
D007/16, de 29 de juny
Decrets del Conseller delegat
D007/16, de 5 de maig
D008/16, de 30 de maig
D009/16, de 7 de juny

Canvi de data de les sessions dels òrgans de govern
Mod 03/16 del pressupost per incorporació de RLT i RLT FA

Atorgament d’una bestreta al treballador DFA
Contractació de dues empreses per les obres de
manteniment i conservació d’alguns camis
Contractació de 4 guaites per la Campanya PVI

12.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA QUOTA DE
PARTICIPACIÓ DE L’AJUNTAMENT D’ÒRRIUS PEL QUADRIENNI 2016-2019
El Sr. President apunta la necessitat d’aprovar en aquesta sessió, atès que ha estat aprovada
la seva integració al Consorci, la quota ordinària de participació de l’Ajuntament d’Òrrius pels
exercicis 2016 a 2019.
A continuació per unanimitat dels assistents s’acorda aprovar la urgència del present punt
d’aprovació de la quota de participació de l’ajuntament d’Òrrius pel quadrienni 2016-20019 , i la
seva incorporació a l’ordre del dia dels punts a tractar en la present sessió.
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 la sessió ordinària celebrada el 19 de novembre de 2015 i d’acord amb el que s’estableix a
l’article 39 dels vigents Estatuts del Consorci del Parc de la Serralada Litoral, el Consell Plenari
per majoria absoluta dels seus membres va aprovar el Pla financer de caràcter quadriennal que
definia els criteris de les aportacions ordinàries dels ens consorciats i la seva quantia i, si
s’escau, actualització.
Vist que amb posterioritat s’ha aprovat la incorporació de l’ajuntament d’Òrrius com a membre
de ple dret del Consorci del Parc de la Serralada Litoral i que aquest es finança mercès a les
aportacions econòmiques dels ens que el formen s’esdevé necessari fixar la quota anual de
participació pels propers quatre anys
La quota ha estat calculada en base als paràmetres d’hectàrees incloses a l’EIN La ConreriaSant Mateu-Cellecs, pressupost per a despeses corrents del darrer exercici i nombre d’habitats
amb els percentatges següents:

Dades 2015 Hab
Òrrius

690

Coef.hab(30%
Pssp corrent ha EIN Coef.ha (30%) )
782.600,00 364,42

0,009213849

0,002334604

Coef.Pssp(40%
)

Barem

0,005268976 0,01682

En base al Barem obtingut s’ha realitzant una regla de proporcionalitat respecte de la resta
d’ens consorciats, resultant una quota de 2.689,59€

Vist que la incorporació de l’ajuntament d’Òrrius s’ha formalitzat dins del segon semestre de
l’actual exercici.
És proposa l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- APROVAR el Pla financer pel quadrienni 2016-2019 de la quota de participació per
l’ajuntament d’Òrrius en els termes següents:
-

Fixar la quota de participació per l’exercici 2016 amb efectes 1 de juliol per un import de
1.344,79 euros

-

Fixar les quotes de participació per als exercicis de 2017 a 2019 per un import de
2.689,59 euros, per a cada una de les anualitats

Segon.- APROVAR que el pagament per a l’exercici 2016 es farà efectiu abans del 31
d’octubre de 2016
Tercer.- NOTIFICAR-HO a l’interessat per al seu coneixement i efectes escaients.”
17.- INFORMES, PETICIONS I PREGUNTES
No n’hi ha.

I no havent res més a tractar, el Sr. President declara acabada la sessió a les 13:22 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

