2CP01/18
Acta de la sessió ordinària del Consell Plenari del Consorci del Parc de la Serralada Litoral
celebrada el 18 de gener de 2018
A Alella, comarca del Maresme, a les tretze hores i deu minuts del dia 18 de gener de 2018, es
reuneixen en sessió ORDINÀRIA del CONSELL PLENARI a la Sala d’Actes de Can Magarola,
sota la Presidència del Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, els representants designats pels Ens
consorciats següents:
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Sra. Montserrat Matas Oliveras, representant de l’Ajuntament d’Argentona
Sra. Marta Gómez Pons, representant de l’ajuntament de Cabrils
Sr. Albert Gil Gutiérrez, representant de l’Ajuntament de la Roca del Vallès
Sr. Jordi Rull i Claus, representant de l’Ajuntament d’Òrrius.
Sr. Antonio López Guillén, representant de l’Ajuntament de Premià de Dalt
Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, representant de l’Ajuntament de Teià
Sr. Xavier Doñate Rodrigo, representant de l’Ajuntament de Tiana.
Sr. Ramon Majà Esteve, representant de l’Ajuntament de Vilanova del Vallès
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.
Sra. Isabel Cabrera Barbero, Directora del Consorci.
Sra. Ligia Espejo Arenas, Arquitecta de la Oficina Tècnica d’anàlisi i planificació territorial de la
Diputació de Barcelona.
Ha anunciat la seva assistència durant el decurs de la sessió:
Sra. Maria Teresa Vilaró i Comas, representant de l’Ajuntament d’Alella
Sr. David Ricart Miró, representant de l’Ajuntament de Vallromanes.
Han excusat la seva assistència:
Sr. Enric Mir i Nuet, representant de l’Ajuntament de Cabrera de Mar
Sra. Olivia Monés Estévez, representant de l’Ajuntament de Sta. Mª Martorelles
Sr. Josep Triadó Bergés, representant del Consell Comarcal del Maresme
Sr. Ferran Miralles i Perpinyà, representant de la Generalitat de Catalunya
No han assistit:
Sr. Marc Candela Callado, representant de l’Ajuntament de Martorelles
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
Hi ha quòrum de constitució en primera convocatòria segons l’establert a l’article 22 dels
Estatuts vigents del Consorci i a l’article 98. c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text refós del a Llei Municipal i de Règim local de Catalunya.
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Essent les 13:11 hores, en primera convocatòria s’obre l’acte i es procedeix al tractament per
part del Sr. President dels punts que consten a la convocatòria i ordre del dia que ja són del
coneixement dels assistents.
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1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 2CP05/17 DE 10
D’OCTUBRE
Havent estat distribuït l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de Consell Plenari del
Consorci Parc Serralada Litoral 2CP05/17 de 10 d’octubre de 2017 juntament amb la tramesa
de la convocatòria de la present sessió, seguidament se sotmet a votació.
A continuació, per unanimitat dels assistents, s’aprova l’acta de la sessió ordinària de Consell
Plenari del Consorci Parc Serralada Litoral 2CP05/17 de 10 d’octubre de 2017.
2. DONAR COMPTE, ALS EFECTES DE PRENDRE CONEIXEMENT DEL DECRET DEL
PRESIDENT NÚM. 001/2018, DE 9 DE GENER, DE LA MODIFICACIÓ DEL CALENDARI DE
SESSIONS DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA I DEL CONSELL PLENARI PER L’EXERCICI
2018 PEL QUE FA A L’HORA DE LA CONVOCATÒRIA
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El Sr. President cedeix la paraula a la Sr. Secretari del Consorci del Parc de la Serralada
Litoral, que exposa als assistents el present punt de l’Ordre del dia.
A continuació i per part del Sr. Secretari es procedeix a donar compte del contingut del Decret
001/2018, de 9 de gener, va aprovar-se la modificació de l’hora de convocatòria de les
sessions de la Comissió Executiva i del Consell Plenari amb el contingut literal següent:
“En la sessió ordinària del Consell Plenari de 10 d’octubre de 2017 es va acordar el calendari
de sessions de la Comissió Executiva i del Consell Plenari per 2018, així com facultar al
president del Consorci per a la modificació justificada dels dies i/o hores de celebració de les
sessions quan sigui necessari per causes sobrevingudes .
En el dit acord es preveia que les sessions d’ambdós òrgans tinguessin lloc a les 09:00h.
Per variacions en l’agenda del president del Consorci es fa necessari modificar l’hora de totes
les sessions que passaran a tenir lloc a les 13:00h
En ús de les facultats conferides per acord del Consell Plenari de 10 d’octubre de 2017
HE RESOLT
Primer.- APROVAR la modificació del calendari de sessions ordinàries segons el criteri
següent:
Comissió Executiva
A les 13:00 hores del dijous dues setmanes abans de la celebració del plenari, amb excepció
del mes d’octubre en que tindrà lloc una setmana abans. Es fixen per al 2018 les dates
següents:
2n trimestre
3r trimestre
4t trimestre

5 d’abril,
5 de juliol,
4 d’octubre,

13:00h
13:00h
13:00h

Les sessions tindran lloc, normalment, en seqüència rotatòria a les seus administratives dels
ajuntaments representats a la Comissió Executiva
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Consell Plenari
A les 13:00 hores del tercer dijous del primer mes del trimestre, amb excepció del mes
d’octubre en que tindrà lloc el segon dijous. Es fixen per al 2018 les dates següents:
18 de gener,

13:00h
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2n trimestre
3r trimestre
4t trimestre

19 d’abril,
19 de juliol,
11 d’octubre,

13:00h
13:00h
13:00h

Les sessions tindran lloc a la seu administrativa del Consorci
Segon. – COMUNICAR a tots els representants el contingut del present acord.
Tercer.- DONAR compte de la present resolució a la propera sessió del Consell Plenari que se
celebri als efectes de coneixement”
En compliment de la disposició tercera de l’esmentada resolució es procedeix a donar compte
al Consell Plenari de la dita resolució la qual consta a l’expedient, e efectes de coneixement.
Essent les 13:14 hores s’incorporen a la present sessió de Consell Plenari del Parc Serralada
Litoral la Sra. Maria Teresa Vilaró i Comas, representant de l’Ajuntament d’Alella, i el Sr. David
Ricart Miró, representant de l’Ajuntament de Vallromanes.
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3. DONAR COMPTE ALS EFECTES DE RATIFICACIÓ DEL DECRET DEL PRESIDENT NÚM.
017/2017, DE 18 D’OCTUBRE “APROVACIÓ DE L’ALTA AL GESTOR DOCUMENTAL
DESA’L I A IARXIU DEL CONSORCI AOC”
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Isabel Cabrera Barbero, directora del Consorci que
exposa als assistents el present punt de l’Ordre del dia.
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:
“Mitjançant el Decret 018/2017, de 23 d’octubre va aprovar-se un conveni de col·laboració amb
la Societat Catalana d’Herpetologia amb el contingut literal 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 en la tramitació digital documental és necessari garantir aspectes com la integritat dels
expedient, la validesa de la seva signatura electrònica i els aspectes generals de tramitació
mentre els expedients es troben oberts així com la custòdia garantida dels mateixos un cop
estan tancats.
Vist que l’Administració Oberta de Catalunya (AOC) ofereix una aplicació de gestió
documental (Desa’l) i un espai de custodia dels expedient (iArxiu) que permet la gestió de
documents i expedients electrònics durant el període de tramitació d’aquests, mentre romanen
oberts i fins el seu tancament, moment en que han de ser transferits a l’arxiu digital definitiu
que cobreix des de la captura dels documents i la seva descripció (metadades), fins a la seva
classificació, emmagatzematge i consulta, mitjançant una interfície intuïtiva i simple per als
usuaris

HE RESOLT
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Atès que està previst que el Consell Plenari no es reuneixi fins el gener de 2018, 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.
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Primer.- SOL·LICITAR l’alta als serveis Desa’l i iArxiu.
Segon.- CEDIR les dades de caràcter personal necessàries per la correcta prestació del servei.
Tercer.- 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/).
Quart.- DONAR-NE compte, als efectes de ratificació, a la propera sessió plenària que se
celebri”
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.
La urgència utilitzada es justifica per la necessitat de donar d'alta el servei durant l’exercici i la
data llunyana del Consell Plenari prevista per gener de l’any següent.
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Atès el que estableix el punt Quart de la part dispositiva de la dita resolució es proposa al
Consell Plenari l’adopció del següent acord:
Primer.- RATIFICAR el Decret del president 017/2017,
documental Desa’l i a iArxiu del Consorci AOC.

de 18 d’octubre, d’alta al gestor

4. DONAR COMPTE ALS EFECTES DE PRENDRE CONEIXEMENT DEL DECRET DEL
PRESIDENT NÚM. 018/2017, DE 23 D’OCTUBRE “APROVACIÓ DEL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ AMB LA SOCIETAT CATALANA D’HERPETOLOGIA EN L’EXECUCIÓ
D’ACTUACIONS DE CONSERVACIÓ DELS AMFIBIS I RÈPTILS, I DELS SEUS HÀBITATS
NATURALS AL PARC DE LA SERRALADA LITORAL
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Isabel Cabrera Barbero, directora del Consorci, que
exposa als assistents el present punt de l’Ordre del dia.
A continuació i per part del Sr. Secretari es procedeix a donar compte del contingut del Decret
001/2018, de 9 de gener, va aprovar-se el conveni de col·laboració amb la Societat Catalana
d’Herpetologia en l’execució d’actuacions de conservació dels amfibis i rèptils, i dels seus
hàbitats naturals al Parc de la Serralada Litoral, i amb el contingut literal següent:
“El Consorci del Parc de la Serralada Litoral és l’òrgan gestor del Pla especial de protecció del
medi natural i del paisatge de la Conreria-Sant Mateu-Céllecs que va ser aprovat per acord del
Govern de la Generalitat de Catalunya el 25 de maig de 2004 i publicada la seva aprovació en
el DOGC núm. 4154 de 15 de juny de 2004.

Una de les línies d'actuació del Consorci és impulsar i fomentar la recerca científica, com a eina
per a aconseguir el coneixement de l’estat i l’evolució del medi natural i poder avaluar el grau de
compliment dels seus objectius de gestió. A aquest efecte desenvolupa diversos programes
d’investigació i seguiment de determinats grups biològics com a indicadors de l’evolució del medi
natural que gestiona. En aquest àmbit cal considerar que diverses espècies d’amfibis i rèptils
presents al Parc de la Serralada Litoral són protegides a Catalunya pel Decret legislatiu 2/2008,
Òrgan: Secretaria
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El Consorci té encomanada la gestió del territori inclòs en l’Espai d’Interès Natural la Conreria Sant Mateu - Céllecs d’acord amb el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge de
la Conreria - Sant Mateu - Céllecs aprovat per acord del Consell Executiu de la Generalitat el
25 de maig de 2004, publicat al DOGC núm. 4154 de 15 de juny de 2004.
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de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals, com ara el tritó
verd (Triturus marmoratus, categoria D) o el gripau d’esperons (Pelobates cultripes, categoria
D), entre altres espècies.
Per la seva banda La Societat Catalana d’Herpetologia ha treballat en diversos programes de
conservació del patrimoni natural de Catalunya amb resultats i experiències aplicables a la
gestió per a la conservació del patrimoni natural del Parc de la Serralada Litoral. Dins de l’àmbit
del Parc, ha realitzat diverses accions de conservació per la recuperació del tritó verd i del
gripau d’esperons, que inclouen la reintroducció d’individus en els hàbitats potencials.
En virtut del que precedeix i atesa l’existència d’objectius coincidents entre ambdues parts per a
desenvolupar actuacions d’estudi, conservació i seguiment del patrimoni natural i l’interès
recíproc per a col·laborar conjuntament en l’execució d’actuacions per a la conservació dels
amfibis, rèptils i hàbitats al Parc de la Serralada Litoral.
És per això que en virtut de les atribucions que tinc conferides segons l’article 12.22 del vigents
Estatuts
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HE RESOLT
Primer.- APROVAR el “CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI DEL PARC
DE LA SERRALADA LITORAL I LA SOCIETAT CATALANA D’HERPETOLOGIA, PER A LA
COL·LABORACIÓ EN L’EXECUCIÓ D’ACTUACIONS DE CONSERVACIÓ DELS AMFIBIS I
RÈPTILS, I DELS SEUS HÀBITATS NATURALS AL PARC DE LA SERRALADA LITORAL” que
s’annexa a la present resolució formant-ne part a tots els efectes
Segon.- FACULTAR el senyor Andreu Bosch i Rodoreda, president del Consorci del Parc de la
Serralada Litoral, per a la signatura de l’esmentat Conveni
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a tots els interessats
Quart.- DONAR-NE compte al Consell Plenari en la propera sessió que se celebri al efectes de
prendre coneixement”
En compliment de la disposició quarta de l’esmentada resolució es procedeix a donar compte al
Consell Plenari de la dita resolució a efectes de coneixement.
5.- DONAR COMPTE ALS EFECTES DE RATIFICACIÓ DEL DECRET DEL PRESIDENT
NÚM. 022/2017, DE 15 DE DESEMBRE “MODIFICACIÓ DEL CALENDARI DE LA COMISSIÓ
EXECUTIVA DE GENER DE 2018”
El Sr. President exposa als assistents el present 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:
“Mitjançant el Decret 022/2017, de 15 de desembre va aprovar-se la “Modificació del calendari
de la Comissió Executiva de gener de 2018” amb el contingut literal següent:

Primer.- APROVAR el calendari de sessions ordinàries segons el criteri següent:
Òrgan: Secretaria
Títol: Acta del Consell Plenari
Origen del document: Administració
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“El Consell Plenari en sessió ordinària de 10 d’octubre de 2017 va prendre, en la part que és
d’interès, l’acord següent:
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(...)
Comissió Executiva
A les 09:00 hores del dijous dues setmanes abans de la celebració del plenari, amb excepció
del mes d’octubre en que tindrà lloc una setmana abans. Es fixen per al 2018 les dates
següents:
1r trimestre

4 de gener, 09:00h”

Per raons sobrevingudes es fa necessari modificar la data de celebració de la primera sessió
ordinària de la Comissió Executiva.
Vist que s’escau tramitar d’urgència aquest expedient exercint la competència descrita a l 12.8
que diu textualment “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.
És per això que
HE RESOLT
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Primer.- EXCEPCIONAR la data de celebració de la propera sessió ordinària de la Comissió
Executiva segons els detall següent:
-

Traslladar la sessió de la Comissió Executiva prevista pel dijous 4 de gener de 2018 al
dijous 11 de 2018 a les 09:00 hores

Segon.- NOTIFICAR
resolució

als representants dels ens consorciats del contingut de la present

Tercer.- DONAR-NE compte, als efectes de ratificació, a la propera sessió plenària que se
celebri”
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.
La urgència utilitzada es justifica per la necessitat que el dit acord es produís amb antelació a la
sessió objecte de modificació.
Atès el que estableix el punt tercer de la part dispositiva de la dita resolució es proposa al
Consell Plenari l’adopció del següent acord:
Primer.- RATIFICAR el Decret del president Decret 022/2017, de 15 de desembre de
modificació del calendari de la Comissió Executiva de gener de 2018
6.- DONAR COMPTE ALS EFECTES DE RATIFICACIÓ DEL DECRET DEL CONSELLER
DELEGAT NÚM. 0014/2017, DE 30 D’OCTUBRE “PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ
DELS SERVEIS D’INFORMACIÓ ALS VISITANTS AL C.I. CAN BOQUET 2018-2019”

Òrgan: Secretaria
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El Sr. President exposa als assistents el present punt de l’Ordre del dia.
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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:
“Mitjançant decret del Conseller delegat Núm. 0014/2017, de 30 d’octubre va aprovar-se el
procediment de contractació dels serveis d’informació als visitants al C.I. Can Boquet 20182019, amb el contingut literal següent:
“Mitjançant decret del conseller-delegat D008/2017, de 5 de juny, es van aprovar al punt Tercer
el Plec de clàusules administratives particulars, i el de Prescripcions tècniques, reguladores del
contracte administratiu, per adjudicar, el contracte de serveis d’informació als visitants del
Centre d’Informació de la Creu de Can Boquet del Parc de la Serralada Litoral.
Amb posterioritat a aquest acte administratiu i previ al procés de publicació ha estat escaient,
per raons tècniques la modificació del Plec de clàusules administratives particulars que regula
aquest procediment, per la qual cosa procedeix deixar sense efecte la citada resolució
D008/2017, de 5 de juny i iniciar de nou el preceptiu expedient de contractació.

Vist que l’òrgan competent per a procedir a l’inici de l’expedient de contractació del present
contracte de naturalesa administrativa és el conseller-delegat, d’acord amb l’article 15.5 dels
estatuts vigents del consorci del parc de la Serralada Litoral.
En virtut de tot l’anterior,
HE RESOLT:
PRIMER.- DECLARAR de tramitació ordinària l’expedient de licitació del contracte de serveis
d’informació als visitants del Centre d’Informació de la Creu de Can Boquet del Parc de la
Serralada Litoral
SEGON.- APROVAR l’inici de l’expedient de contractació que ha de regir el contracte de
serveis d’informació als visitants del Centre d’Informació de la Creu de Can Boquet del Parc de
la Serralada Litoral.
TERCER.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars, i el de Prescripcions
tècniques, reguladores del contracte de serveis d’informació als visitants del Centre
d’Informació de la Creu de Can Boquet del Parc de la Serralada Litoral, mitjançant procediment
obert i tramitació ordinària, i amb aplicació de les mesures de gestió eficient previstes a l’article
8 del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació, amb
un pressupost de licitació de tretze mil noranta euros amb noranta cèntims (13.090,90€) IVA
exclòs. (6.545,45€ per cadascuna de les dues anualitats de contracte), i amb una durada de 2
anys, i una possible pròrroga de períodes d’un any fins a un màxim de DOS anys més.
QUART.- DETERMINAR que per al present expedient de contractació resulten d’aplicació els
Plecs de Clàusules Administratives Generals de contractació de caràcter estàndard aplicables
als contractes de serveis, de subministrament, a altres contractes administratius i als privats
elaborats per al Diputació de Barcelona, aprovats en sessió del Consell Plenari de 28 d’abril de
2015, quina referència ha estat publicada en el BOPB de data 14 de maig de 2015, en el
DOGC núm. 6873 de 18 de maig de 2015 i al mitjà de premsa escrita El Punt de 8 de juliol de
2015, i quin text apareix publicat en el BOPB de 4 de febrer de 2014, i aprovats definitivament
el 9 d’agost de 2015 quina referència ha estat publicada en el BOPB de data 18 d’agost de
2015 i al DOGC n. 6936 de 17 d’agost de 2015

Òrgan: Secretaria
Títol: Acta del Consell Plenari
Origen del document: Administració

Consorci del Parc de la Serralada Litoral
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Vistos els informes de Secretaria i de Intervenció que consten a l'expedient.
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CINQUÈ.- CONVOCAR procediment obert, amb adopció de mesures de gestió eficients d’acord
amb l’article 8 del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública, de la Generalitat de Catalunya; mitjançant la inserció d’un anunci al perfil
del contractant del Consorci del Parc de la Serralada Litoral, perquè durant i dins el termini de
15 dies naturals, comptadors des del dia següent al de la seva publicació en el perfil del
contractant, els licitadors puguin presentar les seves proposicions.
SISÈ.- DONAR PUBLICITAT de l’esmentada licitació al perfil del contractant d’aquest Consorci.
SETÈ.- DONAR COMPTE de la present resolució a la propera sessió ordinària que celebri al
Consell Plenari, a efectes de ratificació”
Atès el que estableix el punt Setè de la part dispositiva de la dita resolució es proposa al
Consell Plenari l’adopció del següent acord:
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Primer.- RATIFICAR el Decret del conseller delegat Núm. 0014/2017, de 30 d’octubre va
aprovar-se el procediment de contractació dels serveis d’informació als visitants al C.I. Can
Boquet 2018-2019
7.- DONAR COMPTE ALS EFECTES DE RATIFICACIÓ DEL DECRET DEL CONSELLER
DELEGAT NÚM. 016/2017, DE 30 D’OCTUBRE “PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ DELS
SERVEIS D’ORGANITZACIÓ D’ACTIVITATS DE DIVULGACIÓ 2018-2019”
El Sr. President exposa als assistents el present 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:
“Mitjançant decret del Conseller delegat Núm. 0016/2017, de 30 d’octubre va aprovar-se el
procediment de contractació dels serveis d’organització d’activitats de divulgació 2018-2019,
amb el contingut literal següent:
“Vista la necessitat del Consorci del Parc de la Serrada Litoral de portar a terme la contractació
de serveis d’organització d’activitats d’educació i divulgació ambiental del Parc de la Serralada
Litoral, adreçat a usuaris i visitants i difonent els valors naturals i culturals del territori del Parc
de la Serralada Litoral,
Atès que de conformitat amb el que es disposa a l’article 22 del Real Decret Legislatiu 3/2011,
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i
havent-se constatat que aquest Consorci no compta amb els suficients mitjans materials per
cobrir les necessitats objectes de contractació, ni poden ser executades pel personal que
presta el servei a aquesta entitat, s’estima convenient que es procedeixi a celebrar aquest
contracte de serveis.

Òrgan: Secretaria
Títol: Acta del Consell Plenari
Origen del document: Administració

Consorci del Parc de la Serralada Litoral

Vist que per les característiques del servei serà necessari tramitar un expedient ordinari de
contractació amb l'adjudicació mitjançant procediment obert, donat que d’acord amb el que
s’estableix a l’article 7 del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació, no es troba en cap dels supòsits per poder adjudicar l’esmentat servei pel
procediment negociat; essent que al dit procediment obert li seran d’aplicació les mesures de
gestió eficient en la tramitació previstes a l’article 8 del dit Dret Llei 3/2016.
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Atès que ha estat redactat el Plec de clàusules administratives i tècniques particulars que ha
de regir la licitació.
Vistos els informes de Secretaria i de Intervenció que consten a l'expedient.
Vist que l’òrgan competent per a procedir a l’inici de l’expedient de contractació del present
contracte de naturalesa administrativa és el conseller-delegat, d’acord amb l’article 15.5 dels
estatuts vigents del consorci del parc de la Serralada Litoral.
En virtut de tot l’anterior,
HE RESOLT:
PRIMER.- DECLARAR de tramitació ordinària l’expedient de licitació del contracte de serveis
d’organització d’activitats d’educació i divulgació ambiental del Parc de la Serralada Litoral
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SEGON.- APROVAR l’inici de l’expedient de contractació que ha de regir el contracte de
serveis d’organització d’activitats d’educació i divulgació ambiental del Parc de la Serralada
Litoral.
TERCER.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars, i el de Prescripcions
tècniques, reguladores del contracte de serveis d’organització d’activitats d’educació i
divulgació ambiental del Parc de la Serralada Litoral, mitjançant procediment obert i tramitació
ordinària, i amb aplicació de les mesures de gestió eficient previstes a l’article 8 del Decret Llei
3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació, amb un pressupost de
licitació sis mil tres-cents seixanta-tres euros amb seixanta-tres cèntims anuals (6.363,63€), IVA
no inclòs, essent de 12.727,26 euros per la durada dels 2 anys de contracte, i una possible
pròrroga de períodes d’un any fins a un màxim de DOS anys més.
QUART.- DETERMINAR que per al present expedient de contractació resulten d’aplicació els
Plecs de Clàusules Administratives Generals de contractació de caràcter estàndard aplicables
als contractes de serveis, de subministrament, a altres contractes administratius i als privats
elaborats per al Diputació de Barcelona, aprovats en sessió del Consell Plenari de 28 d’abril de
2015, quina referència ha estat publicada en el BOPB de data 14 de maig de 2015, en el
DOGC núm. 6873 de 18 de maig de 2015 i al mitjà de premsa escrita El Punt de 8 de juliol de
2015, i quin text apareix publicat en el BOPB de 4 de febrer de 2014, i aprovats definitivament
el 9 d’agost de 2015 quina referència ha estat publicada en el BOPB de data 18 d’agost de
2015 i al DOGC n. 6936 de 17 d’agost de 2015
CINQUÈ.- CONVOCAR procediment obert, amb adopció de mesures de gestió eficients d’acord
amb l’article 8 del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública, de la Generalitat de Catalunya; mitjançant la inserció d’un anunci al perfil
del contractant del Consorci del Parc de la Serralada Litoral, perquè durant i dins el termini de
15 dies naturals, comptadors des del dia següent al de la seva publicació en el perfil del
contractant, els licitadors puguin presentar les seves proposicions.
SISÈ.- DONAR PUBLICITAT de l’esmentada licitació al perfil del contractant d’aquest Consorci.

Atès el que estableix el punt Setè de la part dispositiva de la dita resolució es proposa al
Consell Plenari l’adopció del següent acord:
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SETÈ.- DONAR COMPTE de la present resolució a la propera sessió ordinària que celebri al
Consell Plenari, a efectes de ratificació.”
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Primer.- RATIFICAR el Decret del conseller delegat Núm. 0016/2017, de 30 d’octubre va
aprovar-se el procediment de contractació dels serveis d’organització d’activitats de divulgació
2018-2019.
8.- DONAR COMPTE ALS EFECTES DE RATIFICACIÓ DEL DECRET DEL CONSELLER
DELEGAT NÚM.0017/2017, DE 30 D’OCTUBRE “PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ DELS
SERVEIS DE NETEJA DE LA SEU ADMINISTRATIVA 2018-2019”
El Sr. President exposa als assistents el present 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:
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“Mitjançant decret del Conseller delegat Núm. 0017/2017, de 30 d’octubre va aprovar-se el
procediment de contractació dels serveis de neteja de la seu administrativa 2018-2019, amb el
contingut literal següent:
“Vista la necessitat del Consorci del Parc de la Serrada Litoral de portar a terme la contractació
de serveis de neteja de les dependències del primer pis de la masia de Can Magarola, a
l’avinguda Sant Mateu, 2 d’Alella, ocupades pel Consorci del Parc de la Serralada Litoral com a
seu administrativa
Atès que de conformitat amb el que es disposa a l’article 22 del Real Decret Legislatiu 3/2011,
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i
havent-se constatat que aquest Consorci no compta amb els suficients mitjans materials per
cobrir les necessitats objectes de contractació, ni poden ser executades pel personal que
presta el servei a aquesta entitat, s’estima convenient que es procedeixi a celebrar aquest
contracte de serveis.
Vist que per les característiques del servei serà necessari tramitar un expedient ordinari de
contractació amb l'adjudicació mitjançant procediment obert, donat que d’acord amb el que
s’estableix a l’article 7 del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació, no es troba en cap dels supòsits per poder adjudicar l’esmentat servei pel
procediment negociat; essent que al dit procediment obert li seran d’aplicació les mesures de
gestió eficient en la tramitació previstes a l’article 8 del dit Dret Llei 3/2016.
Atès que ha estat redactat el Plec de clàusules administratives i tècniques particulars que ha
de regir la licitació.
Vistos els informes de Secretaria i de Intervenció que consten a l'expedient.
Vist que l’òrgan competent per a procedir a l’inici de l’expedient de contractació del present
contracte de naturalesa administrativa és el conseller-delegat, d’acord amb l’article 15.5 dels
estatuts vigents del consorci del parc de la Serralada Litoral.
En virtut de tot l’anterior,

PRIMER.- DECLARAR de tramitació ordinària l’expedient de licitació del contracte de serveis
de neteja de les dependències del primer pis de la masia de Can Magarola, a l’avinguda Sant
Mateu, 2 d’Alella, ocupades pel Consorci del Parc de la Serralada Litoral com a seu
administrativa
Òrgan: Secretaria
Títol: Acta del Consell Plenari
Origen del document: Administració

Consorci del Parc de la Serralada Litoral

HE RESOLT:
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SEGON.- APROVAR l’inici de l’expedient de contractació que ha de regir el contracte de
serveis de neteja de les dependències del primer pis de la masia de Can Magarola, a
l’avinguda Sant Mateu, 2 d’Alella, ocupades pel Consorci del Parc de la Serralada Litoral com a
seu administrativa
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TERCER.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars, i el de Prescripcions
tècniques, reguladores del contracte de serveis de neteja de les dependències del primer pis de
la masia de Can Magarola, a l’avinguda Sant Mateu, 2 d’Alella, ocupades pel Consorci del Parc
de la Serralada Litoral com a seu administrativa, mitjançant procediment obert i tramitació
ordinària, i amb aplicació de les mesures de gestió eficient previstes a l’article 8 del Decret Llei
3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació, amb un pressupost de
licitació de dos mil nou-cents noranta-dos euros amb vuitanta-cinc cèntims anuals (2.992,85 €),
IVA no inclòs, essent de 5.985,70euros per la durada dels 2 anys de contracte, i una possible
pròrroga de períodes d’un any fins a un màxim de DOS anys més.
QUART.- DETERMINAR que per al present expedient de contractació resulten d’aplicació els
Plecs de Clàusules Administratives Generals de contractació de caràcter estàndard aplicables
als contractes de serveis, de subministrament, a altres contractes administratius i als privats
elaborats per al Diputació de Barcelona, aprovats en sessió del Consell Plenari de 28 d’abril de
2015, quina referència ha estat publicada en el BOPB de data 14 de maig de 2015, en el
DOGC núm. 6873 de 18 de maig de 2015 i al mitjà de premsa escrita El Punt de 8 de juliol de
2015, i quin text apareix publicat en el BOPB de 4 de febrer de 2014, i aprovats definitivament
el 9 d’agost de 2015 quina referència ha estat publicada en el BOPB de data 18 d’agost de
2015 i al DOGC n. 6936 de 17 d’agost de 2015
CINQUÈ.- CONVOCAR procediment obert, amb adopció de mesures de gestió eficients d’acord
amb l’article 8 del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública, de la Generalitat de Catalunya; mitjançant la inserció d’un anunci al perfil
del contractant del Consorci del Parc de la Serralada Litoral, perquè durant i dins el termini de
15 dies naturals, comptadors des del dia següent al de la seva publicació en el perfil del
contractant, els licitadors puguin presentar les seves proposicions.
SISÈ.- DONAR PUBLICITAT de l’esmentada licitació al perfil del contractant d’aquest Consorci.
SETÈ.- DONAR COMPTE de la present resolució a la propera sessió ordinària que celebri al
Consell Plenari, a efectes de ratificació.”
Atès el que estableix el punt Setè de la part dispositiva de la dita resolució es proposa al
Consell Plenari l’adopció del següent acord:
Primer.- RATIFICAR el Decret del Conseller delegat Núm. 0017/2017, de 30 d’octubre va
aprovar-se el procediment de contractació dels serveis de neteja de la seu administrativa 20182019”.

El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Isabel Cabrera Barbero, directora del Consorci, que
exposa als assistents el present punt de l’Ordre del dia.
A continuació i per part del Sr. Secretari es procedeix a donar compte del contingut del Decret
del Conseller delegat Núm. 0018/2017, de 15 de novembre pel qual va aprovar-se l’adjudicació
Òrgan: Secretaria
Títol: Acta del Consell Plenari
Origen del document: Administració

Consorci del Parc de la Serralada Litoral

9.- DONAR COMPTE ALS EFECTES D’INFORMACIÓ DEL DECRET DEL CONSELLER
DELEGAT NÚM.. 018/2017, DE 15 DE NOVEMBRE “ADJUDICACIÓ DE CONTRACTE
MENOR D’OBRES DE REPARACIÓ DEL CAMÍ DE CREU DE CAN BOQUET A ROCA D’EN
TONI”
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de contracte menor d’obres de reparació del camí de creu de Can Boquet a Roca d’en Toni,
amb el contingut literal següent:
“El 16 d’octubre de 2017 el tècnic de la Diputació de Barcelona va elaborar la Memòria
valorada de les obres de reparació del camí de la creu de Can Boquet a la Roca d’en Toni al
Parc de la Serralada Litoral.
El pressupost total dels treballs es va valorar en 36.476,66€ IVA inclòs.
El 19 d’octubre la tècnica del Parc va emetre informe segons el quals els treballs es
classificaven com a obra de conservació i manteniment d’acord amb l’article 12.5 del ROAS i,
per la quantia del seu pressupost, com a un contracte menor d’obres dels articles 111, 138.3 i
156.2 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Vist que s’han sol·licitat quatre pressupostos, dels quals el tècnic designat per a la direcció de
l’obra va realitzar informe de valoració de data 14 de novembre de 2017 segons el qual un cop
examinades les propostes de les diferents empreses es posa de manifest que l’empresa
Ruscalleda S.A.U. Excavacions i transports ha presentat l’oferta més econòmica i que
l’empresa té una capacitació tècnica adient per l’execució dels treballs.
Vist l’informe de la Intervenció de Fons de la mateixa data en relació a aquest expedient.
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Vist que ha estat presentada la proposta de contractació amb competència del Conseller
delegat atesa la base 12.3 de les Bases d’Execució del Pressupost de l’exercici 2017,
HE RESOLT:
PRIMER.- CONTRACTAR l’empresa Ruscalleda S.A.U. Excavacions i transports amb CIF
A58084294, sota la modalitat de contracte menor d’obres, per realitzar els treballs que es
detallen a l’annex d’aquest decret per un import de de 32.262,96 Euros IVA inclòs.
SEGON.- DISPOSAR la despesa de 32.262,96 € IVA inclòs amb càrrec a la partida 172.650 del
pressupost de despeses de 2017.
TERCER.- NOTIFICAR el present acord als interessats i a la Intervenció de Fons del Consorci
del Parc de la Serralada Litoral, als efectes corresponents.
QUART.- DONAR-NE COMPTE al Consell Plenari als efectes de la seva informació”
En compliment de la disposició quarta de l’esmentada resolució es procedeix a donar compte al
Consell Plenari de la dita resolució a efectes de coneixement.
10.- DONAR COMPTE ALS EFECTES D’INFORMACIÓ DEL DECRET DEL CONSELLER
DELEGAT NÚM. 019/2017, DE 12 DE DESEMBRE “ADJUDICACIÓ DE CONTRACTE
MENOR D’OBRES DE REPARACIÓ DEL CAMÍ DE SANT SEBASTIÀ”

Òrgan: Secretaria
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El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Isabel Cabrera Barbero, directora del Consorci, que
exposa als assistents el present punt de l’Ordre del dia.
A continuació i per part del Sr. Secretari es procedeix a donar compte del contingut del Decret
del Conseller delegat Núm. 0019/2017, de 12 de desembre pel qual va aprovar-se l’adjudicació
de contracte menor d’obres de reparació del camí de creu d de Sant Sebastià, amb el contingut
literal següent:
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“El 20 de novembre de 2017 el tècnic de la Diputació de Barcelona va elaborar la Memòria
valorada dels treballs de manteniment del camí de Sant Sebastià al Parc de la Serralada
Litoral.
El pressupost total dels treballs es va valorar en 22.044,39€ IVA inclòs.
El 21 de novembre de 2017 la tècnica del Parc va emetre informe segons el quals els treballs
es classificaven com a obra de conservació i manteniment d’acord amb l’article 12.5 del ROAS
i, per la quantia del seu pressupost, com a un contracte menor d’obres dels articles 111, 138.3 i
156.2 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Vist que s’han sol·licitat cinc pressupostos, dels quals el tècnic designat per a la direcció de
l’obra va realitzar informe de valoració de data 12 de desembre de 2017 segons el qual un cop
examinades les propostes de les diferents empreses es posa de manifest que l’empresa
Graves i Excavacions Castellot, S.A. amb CIF A58086026 ha presentat l’oferta més econòmica
i que l’empresa té una capacitació tècnica adient per l’execució dels treballs.
Vist l’informe de la Intervenció de Fons de la mateixa data en relació a aquest expedient.
Vist que ha estat presentada la proposta de contractació amb competència del Conseller
delegat atesa la base 12.3 de les Bases d’Execució del Pressupost de l’exercici 2017,
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HE RESOLT:
PRIMER.- CONTRACTAR l’empresa Graves i Excavacions Castellot, S.A. amb CIF
A58086026, sota la modalitat de contracte menor d’obres, per realitzar els treballs que es
detallen a l’annex d’aquest decret per un import de de 18.738,42 Euros IVA inclòs.
SEGON.- DISPOSAR la despesa de 18.738,42 € IVA inclòs amb càrrec a la partida 172.210 del
pressupost de despeses de 2017.
TERCER.- NOTIFICAR el present acord als interessats i a la Intervenció de Fons del Consorci
del Parc de la Serralada Litoral, als efectes corresponents.
QUART.- DONAR-NE COMPTE al Consell Plenari als efectes de la seva informació”
En compliment de la disposició quarta de l’esmentada resolució es procedeix a donar compte al
Consell Plenari de la dita resolució a efectes de coneixement.
11.- DONAR COMPTE ALS EFECTES D’INFORMACIÓ DEL DECRET DEL CONSELLER
DELEGAT NÚM. 023/2017, DE 19 DE DESEMBRE “ADJUDICACIÓ DE CONTRACTE
MENOR D’OBRES D’ORDENACIÓ DE L’APARCAMENT DE LA ROCA D’EN TONI”

“El 21 de novembre de 2017 la tècnica del Consorci del Parc de la Serralada Litoral va elaborar
la Memòria valorada les obres d’ordenació de l’espai amb l’arranjament d’una àrea
d’aparcament a l’entorn de la Roca d’en Toni del Parc de la Serralada Litoral
El pressupost total dels treballs es va valorar en 12.877,64€ IVA inclòs.

Òrgan: Secretaria
Títol: Acta del Consell Plenari
Origen del document: Administració

Consorci del Parc de la Serralada Litoral

El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Isabel Cabrera Barbero, directora del Consorci, que
exposa als assistents el present punt de l’Ordre del dia.
A continuació i per part del Sr. Secretari es procedeix a donar compte del contingut del Decret
del Conseller delegat Núm. 0023/2017, de 19 de desembre pel qual va aprovar-se l’adjudicació
de contracte menor d’obres d’ordenació de l’aparcament de la Roca d’en Toni, amb el contingut
literal següent:
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El 27 de novembre de 2017 la tècnica del Parc va emetre informe segons el quals els treballs
es classificaven com a obra de conservació i manteniment d’acord amb l’article 12.5 del ROAS
i, per la quantia del seu pressupost, com a un contracte menor d’obres dels articles 111, 138.3 i
156.2 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Vist que s’han sol·licitat cinc pressupostos, dels quals el tècnic designat per a la direcció de
l’obra va realitzar informe de valoració de data 18 de desembre de 2017 segons el qual un cop
examinades les propostes de les diferents empreses es posa de manifest que l’empresa
Ruscalleda SAU Excavacions i transports amb NIF A58084284ha presentat l’oferta més
econòmica i que l’empresa té una capacitació tècnica adient per l’execució dels treballs.
Vist l’informe de la Intervenció de Fons de la mateixa data en relació a aquest expedient.
Vist que ha estat presentada la proposta de contractació amb competència del Conseller
delegat atesa la base 12.3 de les Bases d’Execució del Pressupost de l’exercici 2017,
HE RESOLT:
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PRIMER.- CONTRACTAR l’empresa Ruscalleda SAU Excavacions i transports amb NIF
A58084284, sota la modalitat de contracte menor d’obres, per realitzar els treballs que es
detallen a l’annex d’aquest decret per un import de de 12.150,63 Euros IVA inclòs.
SEGON.- DISPOSAR la despesa de 12.150,63 € IVA inclòs amb càrrec a la partida 172.650 del
pressupost de despeses de 2017.
TERCER.- NOTIFICAR el present acord als interessats i a la Intervenció de Fons del Consorci
del Parc de la Serralada Litoral, als efectes corresponents.
QUART.- DONAR-NE COMPTE al Consell Plenari als efectes de la seva informació”
En compliment de la disposició quarta de l’esmentada resolució es procedeix a donar compte al
Consell Plenari de la dita resolució a efectes de coneixement.
12.- DONAR COMPTE ALS EFECTES D’INFORMACIÓ DEL DECRET DEL CONSELLER
DELEGAT NÚM. 024/2017, DE 19 DE DESEMBRE “ADJUDICACIÓ DE CONTRACTE
MENOR D’OBRES DE MILLORA DE 4 MIRADORS”
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Isabel Cabrera Barbero, directora del Consorci, que
exposa als assistents el present punt de l’Ordre del dia.
A continuació i per part del Sr. Secretari es procedeix a donar compte del contingut del Decret
del Conseller delegat Núm. 0023/2017, de 19 de desembre pel qual va aprovar-se l’adjudicació
de contracte menor d’obres d’ordenació de l’aparcament de la Roca d’en Toni, amb el contingut
literal següent:
Mitjançant decret del Conseller delegat Núm. 0024/2017, de 19 de desembre va aprovar-se
l’adjudicació de contracte menor d’obres de millora de 4 miradors, amb el contingut literal
següent:
“El 28 de novembre de 2017 la tècnica del Consorci del Parc de la Serralada Litoral va elaborar
la Memòria valorada les obres de millora de quatre miradors al Parc de la Serralada Litoral

El 29 de novembre de 2017 la tècnica del Parc va emetre informe segons el quals els treballs
es classificaven com a obra de conservació i manteniment d’acord amb l’article 12.5 del ROAS
Òrgan: Secretaria
Títol: Acta del Consell Plenari
Origen del document: Administració
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El pressupost total dels treballs es va valorar en 13.662,69€€ IVA inclòs.
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i, per la quantia del seu pressupost, com a un contracte menor d’obres dels articles 111, 138.3 i
156.2 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Vist que s’han sol·licitat tres pressupostos, dels quals el tècnic designat per a la direcció de
l’obra va realitzar informe de valoració de data 18 de desembre de 2017 segons el qual un cop
examinades les propostes de les diferents empreses es posa de manifest que l’empresa Talher
SA amb NIF A08602815 ha presentat l’oferta més econòmica i que l’empresa té una
capacitació tècnica adient per l’execució dels treballs.
Vist l’informe de la Intervenció de Fons de la mateixa data en relació a aquest expedient.
Vist que ha estat presentada la proposta de contractació amb competència del Conseller
delegat atesa la base 12.3 de les Bases d’Execució del Pressupost de l’exercici 2017,
HE RESOLT:
PRIMER.- CONTRACTAR l’empresa Talher SA amb NIF A08602815, sota la modalitat de
contracte menor d’obres, per realitzar els treballs que es detallen a l’annex d’aquest decret per
un import de de 13.211,55 Euros IVA inclòs.
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SEGON.- DISPOSAR la despesa de 13.211,55 € IVA inclòs amb càrrec a la partida 172.650 del
pressupost de despeses de 2017.
TERCER.- NOTIFICAR el present acord als interessats i a la Intervenció de Fons del Consorci
del Parc de la Serralada Litoral, als efectes corresponents.
QUART.- DONAR-NE COMPTE al Consell Plenari als efectes de la seva informació”
En compliment de la disposició quarta de l’esmentada resolució es procedeix a donar compte al
Consell Plenari de la dita resolució a efectes de coneixement.
13.- DONAR COMPTE ALS EFECTES D’INFORMACIÓ DEL DECRET DEL CONSELLER
DELEGAT NÚM. 025/2017, DE 27 DE DESEMBRE “ADJUDICACIÓ DE CONTRACTE
MENOR D’OBRES D’ORDENACIÓ DE L’APARCAMENT DE SANT MATEU”
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Isabel Cabrera Barbero, directora del Consorci, que
exposa als assistents el present punt de l’Ordre del dia.
A continuació i per part del Sr. Secretari es procedeix a donar compte del contingut del Decret
del Conseller delegat Núm. 0025/2017, de 27 de desembre pel qual va aprovar-se l’adjudicació
de contracte menor d’obres d’ordenació de l’aparcament de Sant Mateu, amb el contingut literal
següent:
“El 15 de desembre de 2017 la tècnica del Consorci del Parc de la Serralada Litoral va elaborar
la Memòria valorada les obres d’ordenació de l’espai amb l’arranjament d’una àrea
d’aparcament a l’entorn de Sant Mateu del Parc de la Serralada Litoral
El pressupost total dels treballs es va valorar en 12.330,23€ IVA inclòs.

Vist que s’han sol·licitat quatre pressupostos, dels quals el tècnic designat per a la direcció de
l’obra va realitzar informe de valoració de data 27 de desembre de 2017 segons el qual un cop
examinades les propostes de les diferents empreses es posa de manifest que l’empresa
Òrgan: Secretaria
Títol: Acta del Consell Plenari
Origen del document: Administració
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El 18 de desembre de 2017 la tècnica del Parc va emetre informe segons el quals els treballs
es classificaven com a obra de conservació i manteniment d’acord amb l’article 12.5 del ROAS
i, per la quantia del seu pressupost, com a un contracte menor d’obres dels articles 111, 138.3 i
156.2 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
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Ruscalleda SAU Excavacions i transports amb NIF A58084284 ha presentat l’oferta més
econòmica i que l’empresa té una capacitació tècnica adient per l’execució dels treballs.
Vist l’informe de la Intervenció de Fons de la mateixa data en relació a aquest expedient.
Vist que ha estat presentada la proposta de contractació amb competència del Conseller
delegat atesa la base 12.3 de les Bases d’Execució del Pressupost de l’exercici 2017,
HE RESOLT:
PRIMER.- CONTRACTAR l’empresa Ruscalleda SAU Excavacions i transports amb NIF
A58084284, sota la modalitat de contracte menor d’obres, per realitzar els treballs que es
detallen a l’annex d’aquest decret per un import de de 11.699,85 Euros IVA inclòs.
SEGON.- DISPOSAR la despesa de 11.699,85 € IVA inclòs amb càrrec a la partida 172.650 del
pressupost de despeses de 2017.
TERCER.- NOTIFICAR el present acord als interessats i a la Intervenció de Fons del Consorci
del Parc de la Serralada Litoral, als efectes corresponents.

Identificador unívoc: 152420890060150
Identificador unívoc de l'origen: 2CP02/18
Estat d'elaboració: Original
Naturalesa del document origen: Original

QUART.- DONAR-NE COMPTE al Consell Plenari als efectes de la seva informació”
En compliment de la disposició quarta de l’esmentada resolució es procedeix a donar compte al
Consell Plenari de la dita resolució a efectes de coneixement.
14.- DONAR COMPTE ALS EFECTES DE CONEIXEMENT DEL DECRET DEL CONSELLER
DELEGAT NÚM. 001/18, DE 2 DE GENER “ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS
D’ORGANITZACIÓ D’ACTIVITATS DE DIVULGACIÓ I EDUCACIÓ AMBIENTAL 2018-2019”
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Isabel Cabrera Barbero, directora del Consorci, que
exposa als assistents el present punt de l’Ordre del dia.
A continuació i per part del Sr. Secretari es procedeix a donar compte del contingut del Decret
del Conseller delegat Núm. 001/2018, de 2 de gener va aprovar-se l’adjudicació del contracte de
serveis d’organització d’activitats de divulgació i educació ambiental 2018-2019, amb el
contingut literal següent:
“Mitjançant decret d’aquest conseller delegat núm. 020/2017, de 15 de desembre, es va
procedir a l’aprovació de la classificació de les proposicions presentades per les empreses en
el procediment obert de contractació dels serveis d’organització d’activitats d’educació i
divulgació ambiental del Parc de la Serralada Litoral, resultant classificada en primer lloc
l’empresa Aula BGT Serveis, S.L. amb NIF B-64464001.
L’esmentada empresa va ser requerida per a la presentació de la documentació prevista a la
clàusula 14 del plec de clàusules administratives particulars que regeix el procediment, a la
qual cosa va donar compliment dins del termini i forma previst per fer-ho.
És per això que la competència que tinc atribuïda segons l’article 15.5. dels vigents Estatuts en
matèria de contractació,

Primer.- ADJUDICAR, de conformitat amb la classificació de les proposicions aprovada
mitjançant decret núm. 020/2017, de 15 de desembre, el contracte dels serveis d’organització
d’activitats d’educació i divulgació ambiental del Parc de la Serralada Litoral, a l’empresa Aula
BGT Serveis, S.L. amb NIF B-64464001, de conformitat amb els preus oferts i amb subjecció al
Òrgan: Secretaria
Títol: Acta del Consell Plenari
Origen del document: Administració
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HE RESOLT:
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plec de clàusules administratives particulars, al plec de prescripcions tècniques, i a la resta de
l’oferta de l’adjudicatari en allò que no contradigui els plecs, per un import de 10.580,00 € IVA
exclòs i per un període de dos anys, prorrogables de forma expressa per períodes d’un any fins
a un màxim de dos anys més, d’acord amb el següent quadre d’anualitats:
Any
2018
2019

Base imposable
5.290,00€
5.290,00€

IVA (21%)
1.110,60€
1.110,60€

Total anual
6.400,90€
6.400,90€

Segon.- DISPOSAR la despesa dels serveis d’organització d’activitats d’educació i divulgació
ambiental del Parc de la Serralada Litoral, per un import de 6.400,90 € (IVA inclòs), amb càrrec
a l’aplicació pressupostària 1720.22799 del pressupost vigent.
Tercer.- NOTIFICAR-HO a l’empresa adjudicatària per al seu coneixement i als efectes que,
d’acord amb l’article 156 del TRLCSP, en el termini màxim de 15 dies hàbils a comptar des de
la notificació de l’adjudicació, se celebri en document administratiu el respectiu contracte.
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Quart.- FACULTAR al Conseller delegat del Consorci del Parc de la Serralada Litoral per a la
signatura de l’esmentat contracte i de quants documents siguin necessaris per a l’execució del
precedent acord.
Cinquè.- PUBLICAR la present resolució i la posterior formalització del contracte en el perfil del
contractant del consorci i COMUNICAR al Registre de Contractes del Sector Públic, per a la
inscripció, de les dades bàsiques d’aquest contracte, d’acord amb el que preveu l’article 333 del
TRLCSP.
Sisè.- DONAR COMPTE del present acord al Consell Plenari, a efectes de coneixement”
En compliment de la disposició sisena de l’esmentada resolució es procedeix a donar compte al
Consell Plenari de la dita resolució a efectes de coneixement.
15. DONAR COMPTE ALS EFECTES DE CONEIXEMENT DEL DECRET DEL CONSELLER
DELEGAT NÚM. 002/18, DE 2 DE GENER “ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS
DE NETEJA DE LA SEU ADMINISTRATIVA DEL CONSORCI 2018-2019”
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Isabel Cabrera Barbero, directora del Consorci, que
exposa als assistents el present punt de l’Ordre del dia.
A continuació i per part del Sr. Secretari es procedeix a donar compte del contingut del Decret
del Conseller delegat Núm. 002/2018, de 2 de gener pel qual va aprovar-se l’adjudicació del
contracte de serveis de neteja de la seu administrativa del Consorci 2018-2019, amb el
contingut literal següent:
“Mitjançant decret d’aquest conseller delegat núm. 021/2017, de 18 de desembre, es va
procedir a l’aprovació de la classificació de les proposicions presentades per les empreses en
el procediment obert de contractació del servei de neteja de la seu administrativa del Consorci
del parc de la Serralada Litoral, resultant classificada en primer lloc l’empresa IDECAS
Servicios Y Mantenimientos, S.L. amb NIF B-12927174.

És per això que la competència que tinc atribuïda segons l’article 15.5. dels vigents Estatuts en
matèria de contractació,
Òrgan: Secretaria
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L’esmentada empresa va ser requerida per a la presentació de la documentació prevista a la
clàusula 14 del plec de clàusules administratives particulars que regeix el procediment, a la
qual cosa va donar compliment dins del termini i forma previst per fer-ho.
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HE RESOLT:
Primer.- ADJUDICAR, de conformitat amb la classificació de les proposicions aprovada
mitjançant decret núm. 021/2017, de 18 de desembre, el contracte del servei de neteja de la
seu administrativa del Consorci del parc de la Serralada Litoral, a l’empresa IDECAS Servicios
Y Mantenimientos, S.L. amb NIF B-12927174, de conformitat amb els preus oferts i amb
subjecció al plec de clàusules administratives particulars, al plec de prescripcions tècniques, i a
la resta de l’oferta de l’adjudicatari en allò que no contradigui els plecs, per un import de
5.806,12€ IVA exclòs i per un període de dos anys, prorrogables de forma expressa per
períodes d’un any fins a un màxim de dos anys més, d’acord amb el següent quadre
d’anualitats:
Any
Base imposable
IVA (21%) Total anual
2018
2.903,06€
609,64€
3.512,70
2019
2.903,06€
609,64€
3.512,70
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Segon.- DISPOSAR la despesa del servei de neteja de la seu administrativa del Consorci del
parc de la Serralada Litoral per un import de 3.512,70 € (IVA inclòs), amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 1720.2270000 del pressupost vigent.
Tercer.- NOTIFICAR-HO a l’empresa adjudicatària per al seu coneixement i als efectes que,
d’acord amb l’article 156 del TRLCSP, en el termini màxim de 15 dies hàbils a comptar des de
la notificació de l’adjudicació, se celebri en document administratiu el respectiu contracte.
Quart.- FACULTAR al Conseller delegat del Consorci del Parc de la Serralada Litoral per a la
signatura de l’esmentat contracte i de quants documents siguin necessaris per a l’execució del
precedent acord.
Cinquè.- PUBLICAR la present resolució i la posterior formalització del contracte en el perfil del
contractant del consorci i COMUNICAR al Registre de Contractes del Sector Públic, per a la
inscripció, de les dades bàsiques d’aquest contracte, d’acord amb el que preveu l’article 333 del
TRLCSP.
Sisè.- DONAR COMPTE del present acord al Consell Plenari, a efectes de coneixement.”
En compliment de la disposició sisena de l’esmentada resolució es procedeix a donar compte al
Consell Plenari de la dita resolució a efectes de coneixement.
16. DONAR COMPTE ALS EFECTES DE CONEIXEMENT DEL DECRET DEL CONSELLER
DELEGAT NÚM. 003/18, DE 2 DE GENER “ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS
D’ATENCIÓ ALS VISITANTS DEL C.I. DE CAN BOQUET 2018-2019”

“Mitjançant decret d’aquest conseller delegat núm. 022/2017, de 18 de desembre, es va
procedir a l’aprovació de la classificació de les proposicions presentades per les empreses en
el procediment obert de contractació del servei d’informació als visitants del Centre d’Informació
de la Creu de Can Boquet del Parc de la Serralada Litoral, resultant classificada en primer lloc
l’empresa Sistemas Medioambientales, S.L.. amb NIF B-61461810.
Òrgan: Secretaria
Títol: Acta del Consell Plenari
Origen del document: Administració

Consorci del Parc de la Serralada Litoral

El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Isabel Cabrera Barbero, directora del Consorci, que
exposa als assistents el present punt de l’Ordre del dia.
A continuació i per part del Sr. Secretari es procedeix a donar compte del contingut del Decret
del Conseller delegat Núm. 003/2018, de 2 de gener, pel qual va aprovar-se l’adjudicació del
contracte de serveis d’atenció als visitants del C.I. de Can Boquet 2018-2019, amb el contingut
literal següent:
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L’esmentada empresa va ser requerida per a la presentació de la documentació prevista a la
clàusula 14 del plec de clàusules administratives particulars que regeix el procediment, a la
qual cosa va donar compliment dins del termini i forma previst per fer-ho.
És per això que la competència que tinc atribuïda segons l’article 15.5. dels vigents Estatuts en
matèria de contractació,
HE RESOLT:

Identificador unívoc: 152420890060150
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Estat d'elaboració: Original
Naturalesa del document origen: Original

Primer.- ADJUDICAR, de conformitat amb la classificació de les proposicions aprovada
mitjançant decret núm. 022/2017, de 18 de desembre, el contracte del servei d’informació als
visitants del Centre d’Informació de la Creu de Can Boquet del Parc de la Serralada Litoral, a
l’empresa Sistemas Medioambientales, S.L.. amb NIF B-61461810, de conformitat amb els
preus oferts i amb subjecció al plec de clàusules administratives particulars, al plec de
prescripcions tècniques, i a la resta de l’oferta de l’adjudicatari en allò que no contradigui els
plecs, per un import de 11.258,17€ IVA exclòs i per un període de dos anys, prorrogables de
forma expressa per períodes d’un any fins a un màxim de dos anys més, d’acord amb el
següent quadre d’anualitats:
Any
2018
2019

Base imposable
5.629,08€
5.629,08€

IVA (21%)
1.182,11€
1.182,11€

Total anual
6.811,19
6.811,19

Segon.- DISPOSAR la despesa del servei d’informació als visitants del Centre d’Informació de
la Creu de Can Boquet del Parc de la Serralada Litoral per un import de 6.811,19€ (IVA inclòs),
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1720.22799 del pressupost vigent.
Tercer.- NOTIFICAR-HO a l’empresa adjudicatària per al seu coneixement i als efectes que,
d’acord amb l’article 156 del TRLCSP, en el termini màxim de 15 dies hàbils a comptar des de
la notificació de l’adjudicació, se celebri en document administratiu el respectiu contracte.
Quart.- FACULTAR al Conseller delegat del Consorci del Parc de la Serralada Litoral per a la
signatura de l’esmentat contracte i de quants documents siguin necessaris per a l’execució del
precedent acord.
Cinquè.- PUBLICAR la present resolució i la posterior formalització del contracte en el perfil del
contractant del consorci i COMUNICAR al Registre de Contractes del Sector Públic, per a la
inscripció, de les dades bàsiques d’aquest contracte, d’acord amb el que preveu l’article 333 del
TRLCSP.
Sisè.- DONAR COMPTE del present acord al Consell Plenari, a efectes de coneixement.”
En compliment de la disposició sisena de l’esmentada resolució es procedeix a donar compte al
Consell Plenari de la dita resolució a efectes de coneixement.

El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Sra. Ligia Espejo Arenas, Arquitecta de la Oficina
Tècnica d’anàlisi i planificació territorial de la Diputació de Barcelona, que passa a exposar als
assistents l’informe resum del treball de modificació del Pla especial de protecció del medi

Òrgan: Secretaria
Títol: Acta del Consell Plenari
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17. INFORME RESUM DEL TREBALL DE MODIFICACIÓ DEL PLA ESPECIAL DE
PROTECCIÓ DEL MEDI NATURAL I DEL PAISATGE DE LA CONRERIA - SANT MATEU CÉLLECS PER INCORPORAR-HI LES ZONES D’AMPLIACIÓ.
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natural i del paisatge de la Conreria - Sant Mateu - Céllecs per incorporar-hi les zones
d’ampliació, essent que a continuació es transcriu el resum esquema de la seva intervenció:
Modificació del Pla especial de l'EIN de la Conreria- Sant Mateu- Céllecs
Plenari del Consell plenari de 18/01/2018

2. Àmbit de modificació
És la transcripció a escala 1/5.000 de l'ampliació del límit aprovada el 2013.
S'han fet els ajustos propis del canvi d'escala, així com, urbanístics per excloure'n aquells
sòls que en el planejament urbanístic vigent són urbans o urbanitzables.
3. Procés d’elaboració de la modificació
Al setembre de 2016 es va constituir una Comissió mixta formada per tècnics de la
Generalitat, de la Diputació de Barcelona i del Consorci del Parc.
Al llarg del 2017 es van fer 9 reunions de la Comissió mixta sobre 5 temes específics
interrelacionats (zonificació, xarxa natura, xarxa viària i equipaments, ús públic i règim
urbanístic d'usos i d'edificacions) i 9 de l'equip redactor, a més del treball de camp i
d'altres reunions de treball.
S'ha emprat la tota documentació de referència relativa a planificació específicament de
l’EIN, els treballs i estudis de la Generalitat, Diputació de Barcelona i/o d'experts, així com,
tota l'experiència adquirida per part de l'òrgan gestor del Parc.
4. Reunions i propostes municipals incloses
Durant els mesos de juny i juliol de 2017 es van fer reunions als 15 ajuntaments, en les
quals es va informar sobre de la transcripció de l'àmbit, de la situació urbanística i de
l'abast de la modificació. Es va lliurar la corresponent documentació.
Durant els mesos d'octubre i novembre de 2017 es van fer reunions a 14 ajuntaments (no
ha estat possible acordar agenda amb Premià de Dalt), en les quals es va informar de la
present proposta de modificació i es va lliurar la corresponent documentació.
En totes les reunions i en els contactes posteriors s'han anat recollint esmenes i
suggeriments principalment dels ajustos de límits.
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1. Justificació i objectiu
És un Espai d'Interès Natural (EIN) que està inclòs en el Pla d'Espais d'Interès Natural
(PEIN), l'objectiu principal del qual és la conservació del medi natural que ha de ser
compatible amb la vida dels seus habitants, les activitats econòmiques i l'ús públic.
El Pla vigent que regula l'esmentat espai es va aprovar definitivament l'any 2004 i el 2006
l'espai es va incloure a la xarxa natura 2000 com Lloc d'Interès Comunitari (LIC) amb els
límits vigents en aquell moment.
L'any 2013 es va aprovar l'ampliació d'aquest espai, així com del LIC. Les accions
preventives de la fitxa del PEIN modificada són:
• Redactar un pla especial que estengui a tot l’àmbit i actualitzi l’ordenació aprovada l’any
2004.
• Consolidar i refermar la gestió d’aquest EIN per part del Consorci del Parc de la
Serralada Litoral.
La Modificació que es presenta consisteix en:
● Establir les zones de la part ampliada el 2013 i així dotar-la de normativa.
● Incorporar en la normativa i els seus annexos les directrius i regulacions
corresponents a xarxa natura 2000 de la qual en forma part.
● Actualitzar la normativa en aquells aspectes imprescindibles per a resoldre
problemàtiques de gestió derivades dels nous sistemes de vida i de la relació amb el
medi natural.
La Modificació no varia ni els objectius, ni el model del Pla aprovat el 2004. Es manté
l'estructura dels documents (memòria, normativa i plànols)
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5. Zonificació a la zona d’ampliació i resum dels canvis més rellevants
S'han de mantenir les mateixes del Pla especial vigent de 2004
1.
Zona forestal (clau 1).
2.
Zona forestal de recuperació (clau 2).
3.
Zona agrícola i d'espais oberts (clau 3).
4.
Zona d'equipaments i serveis (clau 4).
5. Zona de regulació especial (clau 5).

6. Canvis rellevants respecte a espai Natura 2000 (Ordenances, directrius,..,)
La incorporació de les determinacions que se'n deriven de la integració de l'EIN a la xarxa
Natura 2000 i de l'actualització dels canvis legislatius rellevants s’estableixen a partir de:
• La incorporació en normativa:
o d’espècies i hàbitats protegits per normativa sectorial (incloent Directrius
europees) o pel propi Pla especial, integrant-los tant en l’actualització de
l’articulat i en els annexos amb les llistes corresponents (Secció 5 Protecció
dels sistemes naturals: Article 30 i Article 32, annexos 3 i 4)
o millorar la regulació espècies de flora exòtica i invasora
o millorar la regulació d’activitats i usos amb incidència negativa en els hàbitats
de ribera
• La definició de directrius de gestió per als hàbitats i les espècies (annex 5 i disposició
transitòria novena)
7. Canvis rellevants respecte a Xarxa viària
Ordenació de la xarxa viària
Carreteres
S'allarguen per garantir la continuïtat fins els nous límits dels sectors d’ampliació.
Camins d'ús públic
Continuïtat de les pistes fins les zones d'ampliació.
Nous camins públics en les zones d'ampliació
Corregir disfuncions
Canvis normatius
Precisar aspectes normatius per garantir la protecció dels hàbitats i les espècies.
Restaurar camins temporals.
Circulació motoritzada.
Limitar els efectes sobre el medi natural i l’impacte paisatgístic
8. Canvis rellevants respecte a ús públic
No s’identifiquen necessitats de definir nous emplaçaments per als equipaments per al
lleure.
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Resum
1.
Zonificació en els sectors d’ampliació.
Criteris:
Continuïtat i coherència respecte la zonificació de 2004
Afinitat de la tipologia d’hàbitat amb les característiques de cada zona
Potenciar les zones agrícoles i espais oberts.
2.
Fusió de les subzones de regulació especial 5.1 (Valls de can Girona i de la
font Sunyera) i 5.5 (Corredor de connexió entre Vallromanes i Alella) per originar
una nova subzona 5.1 que s’anomena Obagues del bosc de Can Gordi i del turó
de Galzeran.
3.
Ampliació de la subzona de regulació especial 5.4 Massís de Montcabrer
4.
Actualitzar les directrius específiques de gestió per a cada subzona
5.
Incorporació de directrius de gestió per als prats d’albellatge, els alocars, i les
brolles i altres espais oberts (Annex 5, Pla de conservació i Disposició transitòria)

21

Original signat per:
Andreu Bosch Rodoreda, amb NIF/NIE 38788862Y (p.slitoral@diba.cat )
En qualitat de President
Consorci del Parc de la Serralada Litoral - CIF P0800047C
Signatura realitzada amb data 20/04/2018 09:08:45+02:00
Santiago Pérez Olmedo, amb NIF/NIE 38792911F (p.slitoral@diba.cat )
En qualitat de Secretari
Consorci del Parc de la Serralada Litoral - CIF P0800047C
Signatura realitzada amb data 20/04/2018 09:09:01+02:00

Motius per modificar les regulacions de l'ús públic
L’ús públic és generador de conflictes amb la conservació dels valors naturals.
En reforçar la regulació de l’ús públic es té en compte també la protecció dels:
elements del patrimoni no emparats pels objectius de conservació derivats de la
inclusió a la xarxa Natura 2000, però que existeixen en els objectius de conservació en
el propi Pla especial.
paisatges granítics de l’EIN i les meso i microformes del seu relleu granític que van
ser un dels motius per integrar-lo dins el Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN).
Canvis normatius
Major precisió activitats col·lectives regulades.
Es reforça la regulació de l’ús públic per a la protecció dels elements del patrimoni
abans esmentats
S'actualitzen els referents legals i atribucions de competències sobre
autoritzacions i informació d’activitats d’ús públic.
Modificacions de gestió
L'òrgan gestor podrà establir limitacions d'acord amb els objectius del parc:
Protecció d'element de la gea, regulació escalada.
Regulació de curses a peu i en bicicleta.
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9. Canvis rellevants respecte al règim urbanístic i regulació d’usos. Edificació
Es pretén regular adequadament la probable aparició de nous usos o activitats que no eren
previsibles quan es va redactar el Pla especial vigent i es corregeix algun error material.
En aquest cas, els canvis són de la normativa i afecten al Capítol 2 Normes generals
d’ordenació:
Secció 1. Règim urbanístic i regulació d’usos
Secció 2. Normes generals d’edificació
Secció 7. Regulació general de l’ús públic
Canvis normatius regulació usos
Ús hoteler en edificis existents amb redacció d'un Pla especial.
Hi havia certa ambigüitat. Es modifica d'acord amb les darreres modificacions de la Llei
d'Urbanisme i així es facilita la reutilització de l'edifici de la Mútua metal·lúrgica i de
grans masies.
S'especifica que el nucli zoològic és un ús incompatible.
Es regulen els aparells de navegació aèria que han proliferat en els darrers anys.
Canvis normatius regulació edificacions
En les condicions generals edificacions.
S'aclareix que es permet la reconstrucció de masies ruïnoses si estan en els Catàlegs
municipals de masies.
Altres obres i moviments de terres.
S'afegeixen les activitats ramaderes.
Regulació de tanques.
Annex 6: Ordenança reguladora de tanques.
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10. Actualització de disposicions
Com el marc de modificació no permet una revisió en profunditat alguns aspectes
importants tant per la preservació dels hàbitats i d'espècies com per l'ordenació de l'ús
públic i de les activitats, cal dotar a l'òrgan gestor d'eines facilitin aquesta protecció i
regulació. Per això s'afegeixen dues disposicions transitòries
Novena
En tres anys l'òrgan gestor ha de redactar i passar a aprovació del Plenari del Consell
coordinador el Pla de conservació.
Desena
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En dos anys l'òrgan gestor ha de redactar i passar a aprovació del Plenari del Consell
coordinador els instruments necessaris per ordenar les curses a peu i en bicicleta i
d'altres activitats col·lectives.
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11. Detall annexos
S'han fet ajustos en l'àmbit que implica modificar els annexos:
Annex 1. Plànol de la delimitació definitiva
Annex 2. Descripció literal de l'àmbit
S'afegeixen 4 annexos més que complementen la normativa modificada especialment pel
que fa a les directrius de xarxa natura i afegeixen directrius de gestió.
Annex 3. Hàbitats d’interès comunitari o protegits pel Pla especial
Annex 4. Espècies protegides per normativa sectorial o pel Pla especial
Annex 5. Directrius de gestió per als hàbitats
Annex 6. Ordenances reguladores d’ocupació de terrenys mitjançant tanques en sòl no
urbanitzable
12. Participació prevista
L'objectiu d'aquesta participació és informar del marc de treball, presentar la proposta i fer
tots els aclariments que calgui. En la convocatòria, que la faran cadascun dels ajuntaments
als seus corresponents veïns, caldrà no generar expectatives excessives.
Es contractarà una empresa especialitzada que es posarà en contacte amb els
ajuntaments per organitzar i coordinar els aspectes logístics i organitzatius. Aquesta
empresa també dirigirà els debats i torns de preguntes amb les dinàmiques que es
considerin adients.
Es proposen 10 sessions informatives que seran iguals a tot arreu, els interessats hi
podran assistir on els vagi millor. Estan adreçades especialment als propietaris de la zona
ampliada. Els llocs de les reunions s'establiran agrupant diferents poblacions properes.
13. Calendari previst
1 trimestre de 2018
2 trimestre de 2018
Maig de 2019

Realitzar el procés de participació, elaboració del document
ambiental i finalització del document tècnic.
Presentació a tràmit a la Generalitat per l'aprovació inicial.
Aprovació definitiva per part de la Generalitat.

Essent les 14:05 hores s’absenta de la present sessió de Consell Plenari del Parc Serralada
Litoral el Sr. Jesús Calderer i Palau, representant de la Diputació de Barcelona.
18.-INFORMACIONS DE PRESIDÈNCIA:
* CALENDARI FOTOGRÀFIC
El Sr. President informa als assistents que la passada setmana a la Roca del Vallès es va
procedir al lliurament dels guardons i premis del Concurs fotogràfic, així com que s’han repartir
calendaris als ajuntaments i entitats membres del Consorci de forma proporcional.
* ALTRES INFORMACIONS
El Sr. President informa als assistents que s’està treballant en la possibilitat de portar a terme
un Conveni de col·laboració amb l’Agència Catalana de l’Aigua per tal de poder utilitzar com a
punt de gestió de biomassa els exteriors de la Planta de Compostatge de Teià.

El Sr. President cedeix la paraula a la Sr. Secretari del Consorci del Parc de la Serralada
Litoral, que exposa als assistents el present punt de l’Ordre del dia.
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19. PRENDRE CONEIXEMENT DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A TERCERS
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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.
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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 2017, d’acord
amb el detall següent:
Any:

2017

Trimestre:

Quart

Pagaments realitzats en el trimestre
Període mitjà
de pagament
(PMP) (dies
13,78

Dins del període de pagament

Fora del període de pagament

Nombre de
pagaments

Import total

Nombre de
pagaments

Import total

124

31.100,40

1

59,77

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
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ordinària del Consell Plenari del Consorci que, de manera extractada, es relacionen a
continuació:
Decrets del President
D017/2017, de 18 d’octubre
D018/2017, de 23 d’octubre
D019/2017, de 7 de novembre
D020/2017, de 15 de novembre
D021/2017, de 28 de novembre
D022/2017, de 15 de desembre
D023/2017, de 29 de desembre

Identificador unívoc: 152420890060150
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Estat d'elaboració: Original
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D001/18, de 9 de gener
Decrets del Conseller delegat
D012/2017, 16 d’octubre
D013/2017, 16 d’octubre
D014/2017, de 30 d’octubre
D0015/17, de 30 d’octubre
D016/2017, de 30 d’octubre
D017/2017, de 30 d’octubre
D018/17, de 15 de novembre
D019/17, de 12 de desembre
D020/17, de 15 de desembre
D021/17, de 15 de desembre
D022/17, de 15 de desembre

D024/17, de 19 de desembre
Òrgan: Secretaria
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D023/17, de 19 de desembre

Aprovació de l’alta al gestor documental desa’l i a iArxiu del
Consorci AOC
Aprovació del conveni de col·laboració amb la Societat
Catalana d’Herpetologia
Establiment serveis mínims amb motiu de la vaga de 8 de
novembre de 2017
Assignació temporal de les funcions del lloc de treball de
Directora-gerent a ICB
Nomenar els representants del Consorci a la Comissió de
seguiment de conveni de col·laboració subscrit amb l’EN de
les Guilleries-Savassona
Modificació del calendari de la Comissió Executiva de gener
de 2018
Modificació Mod04/17 TC del pressupost per Transferència
de crèdits
Modificació del calendari de sessions de la Comissió
executiva i del Consell plenari de 2018
Recepcionar els serveis relatius al Pla d’actuacions P242 per
al manteniment d’hàbitats oberts dins de l’àmbit del Consorci
del Parc de la Serralada Litoral
Recepcionar els serveis relatius al Pla d’actuacions P243 per
a la millora d’hàbitats oberts dins de l’àmbit del Consorci del
Parc de la Serralada Litoral
Procediment de contracte de serveis d’informació als visitants
all C.I. Can Boquet 2 anys
Abonament de despeses de millora social 2017
Procediment de contracte de serveis d’organització
d’activitats de divulgació 2 anys
Procediment de contracte de serveis de neteja de la seu
administrativa 2 anys
Adjudicació de contracte menor d’obres de reparació del camí
de creu de Can Boquet a Roca d’en Toni
Adjudicació de contracte menor d’obres de reparació del camí
de Sant Sebastià
Aprovació de la classificació i requeriment en el Procediment
de contracte de serveis d’organització d’activitats de
divulgació 2 anys
Aprovació de la classificació i requeriment en el Procediment
de contracte de serveis de neteja de la seu administrativa 2
anys
Aprovació de la classificació i requeriment en el Procediment
de contracte de serveis d’informació als visitants all C.I. Can
Boquet 2 anys
Adjudicació de contracte menor d’obres d’ordenació de
l’aparcament de la Roca d’en Toni
Adjudicació de contracte menor d’obres de millora de 4
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D025/17, de 27 de desembre

miradors
Adjudicació de contracte menor d’obres d’ordenació de
l’aparcament de Sant Mateu

21. ASSUMPTES SOBREVINGUTS
No n’hi ha.
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22. INFORMES, PETICIONS I PREGUNTES
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Isabel Cabrera Barbero, directora del Consorci, que
informa als assistents dels següents temes:
•
Convocatòria de subvencions de la Diputació de Barcelona, en l’àmbit EIN., que tenen
com a data límit el 28 de febrer de 2018.
•
Mapa ciclable: Està prevista una reunió amb la Generalitat de Catalunya per plantejar el
treball que s’ha fet fins a la data des del Consorci i intentar consensuar el seu contingut, ja que
la Generalitat autoritza i el Consorci informa, essent possible que alguns dels camins inclosos
en el mapa proposat no sigui viable des del criteris de la Generalitat, per la qual cosa caldrà
excloure’ls.
•
Agenda “Viu el parc”: Sol·licitud de dates i esdeveniments als ajuntament per incorporar
al calendari; essent que l’1 de febrer de 2018 és el darrer dia per rebre la informació per a
possibles incorporacions a l’agenda cultural “Viu el Parc”.
•
S’han finalitzat els treballs de patrimoni dels convenis “la Caixa” però per 2018-2019 hi
haurà un darrer conveni per import de 51.000 €.
A continuació intervé el Sr. Albert Gil Gutiérrez, representant de l’Ajuntament de la Roca del
Vallès, per manifestar que properament hi haurà un canvi d’alcaldia a la Roca del Vallès, per la
qual cosa, de no ser que es reiteri el nomenament com a representant en el Consorci,
s’acomiada dels presents.
I no havent res més a tractar, el Sr. Vicepresident Primer declara acabada la sessió a les 14:35
hores, de la qual s’estén la present acta que com a Secretari certifico.
Vist i Plau

Òrgan: Secretaria
Títol: Acta del Consell Plenari
Origen del document: Administració

Consorci del Parc de la Serralada Litoral

El President
Andreu Bosch i Rodoreda

El Secretari
Santiago Pérez i Olmedo
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