Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

CP/2018/4

Consell Plenari

Ordinària

Data

31 / de gener / 2019

Durada

Des de les 13:16 fins a les 14:20 hores

Lloc

Sala d’Actes de Can Magarola, seu del Consorci

Presidida per

Andreu Bosch Rodoreda

Secretari

Santiago Pérez Olmedo

A Alella, comarca del Maresme, a les 13:16 hores del dia 31 de gener de 2019, es reuneixen
en sessió ORDINÀRIA del CONSELL PLENARI a la Sala d’Actes de Can Magarola, Seu del
Consorci, sota la Presidència del Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, els representants designats
pels ens consorciats següents:
Sr. Juan Francisco Garcia Caba, representant suplent de l’Ajuntament de Martorelles
Sr. Jordi Rull i Claus, representant de l’Ajuntament d’Òrrius.
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. Benet Oliva Ricós, representant de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt
Sr. Joan Daví i Mallol, representant del Consell Comarcal del Vallès Oriental
Assisteixen també, amb veu i sense vot:
Sra. Isabel Cabrera Barbero, Directora del Consorci.
Sr. Jordi Bellapart Colomer, conseller-Delegat del Consorci
Sr. Santiago Pérez Olmedo, Secretari del Consorci.
Sra. Anna Moreno Castells, interventora del Consorci.
Han anunciat la seva assistència durant el decurs de la sessió:
Sr. Enric Mir i Nuet, representant de l’Ajuntament de Cabrera de Mar
Sra. Marta Gómez Pons, representant de l’ajuntament de Cabrils
Sr. Carles Fernández Pérez, representant de l’Ajuntament de la Roca del Vallès
Sra. Maria del Mar Garcia Martos, representant de l’Ajuntament de Montornès del Vallès
Sr. Ramon Majà Esteve, representant de l’Ajuntament de Vilanova del Vallès
Han excusat la seva assistència:
Sra. Maria Teresa Vilaró i Comas, representant de l’Ajuntament d’Alella
Sr. David Ricart Miró, representant de l’Ajuntament de Vallromanes.
Sr. Josep Triadó Bergés, representant del Consell Comarcal del Maresme
Sr. Jesús Calderer i Palau, representant de la Diputació de Barcelona.
Sr. Ferran Miralles i Perpinyà, representant de la Generalitat de Catalunya
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DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DEL CONSELL PLENARI

Andreu Bosch Rodoreda (2 de 2)
President
Data Signatura: 16/04/2019
HASH: 4e51e63d062c58cf69103e71e7ed0b4c

Santiago Pérez Olmedo (1 de 2)
Secretari
Data Signatura: 16/04/2019
HASH: c08b2337f6ace905659d2ef7464b1de1

ACTA

No han assistit:
Sra. Aina Gómez Herrera, representant designada per l’Ajuntament d’Argentona
Sr. Antonio López Guillén, representant de l’Ajuntament de Premià de Dalt
Hi ha quòrum de constitució en primera convocatòria segons l’establert a l’article 22 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.

A continuació, per unanimitat dels assistents, s’aprova l’acta de la sessió ordinària de Consell
Plenari del Consorci Parc Serralada Litoral 2CP04/18 d’11 d’octubre de 2018.
2. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE CANVI DE DATA DEL CONSELL PLENARI D’ABRIL 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:
“El Consell Plenari en sessió ordinària celebrada l’11 d’octubre de 2018 va aprovar el calendari
de sessions d’aquest òrgan per l’exercici 2019 segons el criteri següent:
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.
De l’aplicació d’aquest acord resulta que la sessió del segon trimestre de 2019 s’escau el 18
d’abril en coincidència amb el període de vacances de Setmana Santa
És per això que
HE RESOLT
Primer.- EXCEPCIONAR la data de celebració de la propera sessió ordinària de la Comissió
Executiva segons els detall següent:
-

Traslladar la sessió del Consell Plenari prevista pel dijous 18 d’abril de 2019 al dijous
11 d’abril de 2019 a les 13:00 hores

Segon.- COMUNICAR
resolució.”

als representants dels ens consorciats del contingut de la present

El Sr. president, a continuació, proposa als assistents posposar el tractament i votació del punt
3 de l’ordre del dia, atès que donada la seva importància i vist que s’han anunciat
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Havent estat distribuït l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de Consell Plenari del
Consorci Parc Serralada Litoral 2CP04/18 d’11 d’octubre de 2018 juntament amb la tramesa de
la convocatòria de la present sessió, seguidament se sotmet a votació.
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1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 2CP04/18 d’11
D’OCTUBRE

ACTA DEL CONSELL PLENARI

Essent les 13:16 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.

incorporacions de més representants d’ens consorciats durant el decurs de la sessió, seria
òptim el seu tractament amb màxima assistència durant el decurs de la present sessió de
Consell Plenari. Amb l’assentiment dels assistent el Sr. President decideix alterar l’ordre del dia
de la sessió i posposar el tractament del punt 3 quan hi hagi més nombre d’assistents durant la
sessió d’avui.
4.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL RÈGIM RETRIBUTIU DEL PERSONAL DEL CONSORCI
EN SITUACION D’INCAPACITAT TEMPORAL (IT)

Aquesta regulació, de caràcter bàsic, permetia a cada administració pública l’establiment
de complements retributius en concepte de millora de la prestació percebuda en les
situacions d’incapacitat temporal, tot fixant uns límits en funció de la durada de la situació
d’incapacitat per contingències comunes i possibilitant que cada administració pogués
determinar, respecte al seu personal, aquells supòsits que amb caràcter excepcional i
degudament justificats s’establís un complement fins arribar, com a màxim, al cent per
cent de les retribucions que es percebessin en cada moment, i, alhora deixava sense
efecte els acords, pactes i convenis vigents que contravinguessin aquesta regulació.
Prenent com a referència l’Acord de la Mesa General de Negociació de matèries comunes
(MGNmc) de 24 d’octubre de 2012, aprovat per Decret núm. 9376/12 de 31 d’octubre i ratificat
per Acord del Ple de la Diputació de Barcelona 29 de novembre de 2012, què és d’aplicació al
personal del Consorci del Parc de la Serralada Litoral, es van fixar mitjançant resolució de la
presidència del Consorci núm. D014/2012, d’11 d’octubre, els supòsits de millora de la
prestació econòmica d’incapacitat temporal als que habilitava l’aprovació de l’esmentat RDL
20/2012.
Vist que la disposició addicional 54 de Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de
l’Estat per al 2018 estableix, amb caràcter bàsic, un canvi en el règim jurídic aplicable a la
prestació econòmica en situació d’incapacitat temporal del personal al servei de les
administracions públiques, possibilitant que les diferents administracions públiques,
prèvia negociació, puguin determinar les retribucions a percebre pel seu personal en
situació d’incapacitat temporal d’acord amb unes regles que, essencialment, estableixen
que es podrà establir un complement retributiu des del primer dia d’incapacitat temporal
que, sumat a la prestació del Règim General de la Seguretat Social, arribi fins, com a
màxim, al cent per cent de les retribucions fixes que es percebien en el mes d’inici de la
incapacitat temporal.
Aquesta mateixa disposició addicional també estableix que les diferents administracions
públiques hauran de regular la forma de justificació de les absències per causa de
malaltia que no doni lloc a incapacitat temporal (indisposicions).
Finalment la mateixa disposició addicional determina que cada administració pública
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“El Reial decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat
pressupostària i de foment de la competitivitat (RDL 20/2012) regulava, a l’article 9, la
prestació econòmica en situació d’incapacitat temporal del personal al servei de les
administracions públiques inclòs en el règim general de la Seguretat Social.
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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:

ACTA DEL CONSELL PLENARI

El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Isabel Cabrera Barbero, directora del Consorci, que
exposa als assistents el present punt de l’Ordre del dia.

És per això que es proposa l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- ESTABLIR per a tot el personal funcionari i laboral que presti serveis en la corporació i
que es trobi inclòs en el Règim General de la Seguretat Social, que el complement retributiu a
percebre des del primer dia en situació d’incapacitat temporal, sumat a la prestació del
Règim General de Seguretat Social, assoleixi el cent per cent de les seves retribucions
ordinàries.
Segon.- ESTABLIR per a tot el personal funcionari i laboral que presti serveis en la corporació,
el dret al gaudi de dies d’absència justificada per indisposició, sempre que no doni lloc a una
situació d’incapacitat temporal, no siguin consecutius i estiguin justificats i tinguin com a motiu
una malaltia o un accident.
Tindrà la consideració d’absència justificada per indisposició qualsevol observació realitzada
pel facultatiu del servei públic de salut que indiqui que l’empleat o empleada requereix un repòs
de 24 hores que li impedeixi acudir al lloc de treball.
Qualsevol altra absència del treball sense justificar donarà lloc a la deducció corresponent de
les retribucions en la nòmina, de conformitat amb el que disposa la legislació vigent.
Tercer.- ESTABLIR que tenen la consideració d’indisposició parcial aquelles en què, per raó de
malaltia, l’empleat s’incorpori amb retard al lloc de treball o hagi d’absentar-se abans de l’hora
prevista com a finalització de la jornada. El document acreditatiu és l’informe o justificant que
acrediti expressament la indisposició parcial emès per un facultatiu de l’Institut Català de la
Salut o bé pels serveis mèdics del centre de treball
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L’article 27 del TRLEBEP estableix que les retribucions del personal laboral es determinaran
d’acord amb la legislació laboral, el conveni col·lectiu que sigui d’aplicació i el contracte de
treball.
Tenint en consideració que el personal del Consorci es troba adherit al Conveni i Acords del
Personal de la Diputació de Barcelona i que consten a l’expedient ‘l’informe de la Intervenció i
la conformitat del Delegat del Treballadors del Consorci en relació als acords objecte d’aquesta
proposta.
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La disposició transitòria 7, de l’esmentada Llei 6/2018 estableix que mentre no es
determinin per a cada administració pública les retribucions a percebre pel seu personal
en situació d’incapacitat temporal d’acord amb l’establert en l’esmentada disposició
addicional. continua sent d’aplicació el que es preveu en l’article 9 del RDL 20/2012. Per
aquesta raó, i partint dels antecedents exposats, la Mesa General de Negociació,
constituïda a l’efecte, de conformitat amb la previsió continguda a l’acord setè de l’Acord
de la MGNmc de 24 d’octubre de 2012, va endegar el corresponent procés negociador
dut a terme durant l’últim semestre del 2018, per tal de procedir a l’actualització en els
termes que disposa la legalitat vigent i que es recullen en el aquest Acord, dels articles
32 de l’Acord de Condicions de Treball i correlatiu article 45 del Conveni Col·lectiu,
reguladors del règim retributiu durant la situació d’incapacitat temporal així com, d’acordar
l’aixecament de la suspensió dels referits articles, assolint un Acord el 29 de novembre de 2018
que va ser aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona en sessió ordinària celebrada el 20 de
desembre de 2018.

ACTA DEL CONSELL PLENARI

dissenyarà un pla de control de l’absentisme, que haurà de ser objecte de difusió pública,
per mitjà del respectiu portal de transparència, i que en aquest mateix portal s’hauran de
publicar les dades d’absentisme, classificats per la seva causa, amb una periodicitat
semestral com a mínim.

Quart.- DETERMINAR que l’entrada en vigor d’aquesta resolució és l’1 de gener de 2019,
independentment de la data d’inici del procés d’incapacitat temporal.
Cinquè.- DEIXAR SENSE EFECTE, amb efecte 1 de gener de 2019, el Decret de la
presidència núm. D014/2012, d’11 d’octubre relatiu a les millores de la prestació econòmica
d'incapacitat temporal del personal al servei del Consorci del Parc de la Serralada Litoral.

“L’article 191.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLLRHL), aprovat
pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, determina que el pressupost de cada exercici
es liquidarà quant a la recaptació de drets i al pagament d’obligacions el 31 de desembre de
l’any natural corresponent.
Vista la documentació incorporada al present expedient i que s’ajusta a l’establerta en els
articles 93 a 103 del R.D. 500/1990, de 20 d’abril pel que es desenvolupa la Llei reguladora de
les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.
D’acord amb l’establert a l’article 191.3 del TRLRHL, la liquidació del pressupost del Consorci
del Parc de la Serralada Litoral ha estat informada per la Intervenció i es presenta per a
proposar la seva aprovació a la presidència de la Diputació.
En virtut de tot això,
HE RESOLT:
Primer.-PROPOSAR al President de la Diputació de Barcelona l’aprovació de la liquidació del
Pressupost del Consorci del Parc de la Serralada Litoral de l’exercici 2018, que incorpora tota
la documentació inclosa al present expedient i que presenta les magnituds bàsiques següents
obtingudes dels estats comptables:
ROMANENT DE TRESORERIA DE L'EXERCICI 2018
1. Fons líquids

165.318,77 €

2. Drets pendents de cobrament

25.400,00 €

+ del pressupost corrent
+ de pressupostos tancats

25.000,00 €
0,00 €

+ d'operacions no pressupostàries

400,00 €

3.Obligacions pendents de pagament
+ del pressupost corrent
+ de pressupostos tancats
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43.352,07 €
23.709,14 €
0,00 €

Número : 2019-0001 Data : 16/04/2019

El Sr. President cedeix la paraula a la Interventora del Consorci del Parc de la Serralada Litoral,
que exposa als assistents el present punt de l’Ordre del dia, donant compte als assistents del
contingut i documentació integrant de l’expedient corresponent al decret de la presidència núm.
001/19, de 23 de gener, d’aprovació de la proposta de liquidació del pressupost 2018, que te el
contingut literal següent:
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5.- DONAR COMPTE, A EFECTES DE CONEIXEMENT, DEL DECRET DE LA PRESIDÈNCIA
NÚM. 001/19, DE 23 DE GENER, D’APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE LIQUIDACIÓ DEL
PRESSUPOST 2018

ACTA DEL CONSELL PLENARI

Sisè.- COMUNICAR el contingut de la present resolució als empleats/des del Consorci del Parc
de la Serralada Litoral.”

+ d'operacions no pressupostàries

19.642,93 €

4.Partides pendents d’aplicació

0,00 €

147.366,70 €

II. Saldo de dubtós cobrament

1.250,00 €

III. Excés de finançament afectat

0,00 €

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

146.116,70 €

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT DE L’EXERCICI 2018
_Conceptes
a. Op. Corrents. (Cap. 1 al 5)
b. Altres op.no finan.(Cap. 6 a 7)
1. Total Op. no Financeres (A+B)
2. Actius financers (Cap. 8)

Drets
reconeguts
nets

Obligacions
reconegude
s netes

750.229,68

710.130,73
91.747,53
801.878,26
0,00

750.229,68
0,00

Ajustaments

Resultat
pressupostari
ajustat
40.098,95
-91.747,53
-51.648,58
0,00

3. Passius financers (Cap. 9)
0,00
0,00
I.-Resultat Pressupostari de l’exercici
750.229,68 801.878,26
(1+2+3)
II.-Ajustaments
4.Crèdits gastats finançats amb RLT per a Despeses Generals
5. Desviacions de finançament negatives de l’exercici

0,00

72.730,93
0,00

6. Desviacions de finançament positives de l’exercici

0,00

-51.648,58

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

21.082,35

Segon.- INCORPORAR a l’exercici 2019 vist el Romanent de Tresoreria que presenta aquesta
liquidació, els següents crèdits compromesos:
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Aplicació
1720 210
1720 210
1720 210
1720 210
1720 213

Import
711,29
1.176,12
6.321,94
817,79
282,68

1720 214
1720 22602
1720 2270601
1720 2270601
1720 2270601
1720 2270601
1720 2270601
1720 625

454,70
2.107,18
1.796,85
498,52
847,00
2.099,83
5.632,55
828,85

Nom terc.
Alberch, SA
Establiments Sabater
Aprèn, Serveis Ambientals, SL
Hidralair S.L
Hidralair S.L
Albert Fornos Mestres (Neumàtics
ocasió)
Jesus Aparicio Valls - pixelats
Societat Catalana d'Herpetologia
Societat Catalana d'Herpetologia
Moisès Guardiola i Bufi
Museu de Granollers. Ciències Naturals
Minuartia estudis ambientals, S.L.
Serviseny 10, SL

Número : 2019-0001 Data : 16/04/2019

I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)
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0,00 €
0,00 €

ACTA DEL CONSELL PLENARI

- cobraments pendents d'aplicació definitiva
+ pagaments pendents d'aplicació definitiva

1720 625
1720 650

5.361,58
14.878,6
9
43.815,5
7

Dilart
B23 Construccions SL

“

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:
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El Sr. President cedeix la paraula al 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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6. PRENDRE CONEIXEMENT DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A TERCERS.

ACTA DEL CONSELL PLENARI

Essent les 13:22 hores s’incorpora a la present sessió ordinària de Consell Plenari del Consorci
del Parc Serralada Litoral la Sra. Maria del Mar Garcia Martos, representant de l’Ajuntament de
Montornès del Vallès

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 2018, d’acord amb el detall següent:

7.

INFORMACIONS DE LA PRESIDÈNCIA

El Sr. President informa als assistents de l’acte de lliurament dels premis dels 10è Concurs
fotogràfic, essent que la setmana passada es va procedir al lliurament de premis a Teià, i del
Calendari fotogràfic 2019 del Parc de la Serralada Litoral.
Essent les 13:27 hores s’incorporen a la present sessió ordinària de Consell Plenari del
Consorci del Parc Serralada Litoral els Srs.: Sr. Enric Mir i Nuet, representant de l’Ajuntament
de Cabrera de Mar, Sra. Marta Gómez Pons, representant de l’ajuntament de Cabrils i Sr.
Ramon Majà Esteve, representant de l’Ajuntament de Vilanova del Vallès.
A continuació el Sr. President reprèn el tractament, debat i votació del punt 3 de l’Ordre del dia,
que havia posposat fins a la incorporació del màxim nombre d’assistents a la pressent sessió
ordinària de Consell Plenari del Parc de la Serralada Litoral.
3.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, SOL·LICITAR A LA DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTIQUES
AMBIENTALS I MEDI NATURAL DE DONAR CONTINUITAT ALS TREBALLS DE
MODIFICACIÓ DEL PLA ESPECIAL DE LA CONRERIA-SANT MATEU CÈLLECS I INICIAR
ELS TREBALLS DE MODIFICACIÓ DEL PEIN EN L’AMBIT DE L’EIN LA CONRERIA-SANT
MATEU-CÉLLECS PER AMPLIAR EL SEU LÍMIT
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:
“Vist que el vigent Pla Especial de La Conreria-St. Mateu-Céllecs, aprovat mitjançant la
RESOLUCIÓ MAH/1686/2004, de 4 de juny, és gestionat pel Consorci del Parc de la Serralada
Litoral.
Atès que queda confirmada la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que
declara la nul·litat de la tramitació de la modificació del PEIN en l’EIN La Conreria-Sant MateuCéllecs, que ampliava els límits de l’espai d’interès natural.
Vist que s’ha treballat una proposta tècnica de modificació del Pla Especial per actualitzar la
seva normativa i per ajustar la seva delimitació que es definia en el Decret de modificació del
PEIN al 2013 i completar la seva ordenació.

8

Número : 2019-0001 Data : 16/04/2019

“

Codi Validació: 7ZEG4NYPAGC32WN97F9WRFJ36 | Verificació: http://consorciparcdelaserraladalitoral.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 8 de 13

2018
Trimestre:
Quart
Pagaments realitzats en el trimestre
Període mitjà
Dins del període de pagament
Fora del període de pagament
de pagament
(PMP) (dies)
Nombre de
Nombre de
pagaments Import total
pagaments Import total
15,42
94
28.907,70
0
0,00

ACTA DEL CONSELL PLENARI

Any:

Vistos els acords plenaris dels ajuntaments que conformen el Consorci del Parc de la Serralada
Litoral anteriors a l’ampliació del PEIN (2013) i els acords plenaris del mateix Consorci
defensant la necessitat i conveniència de l’ampliació del nostre Espai d’Interès Natural La
Conreria-Sant Mateu-Céllecs i de disposar de l’aprovació del consegüent pla especial que
inclogui la referida ampliació i la urgent actualització de la normativa del pla vigent.

2. l’inici dels treballs necessaris per a la modificació del PEIN en l’àmbit de l’EIN La
Conreria-Sant Mateu-Céllecs per ampliar el seu límit.
Segon.- MANTENIR la Comissió tècnica ja existent amb personal designat per la Generalitat de
Catalunya, la Diputació de Barcelona i el Consorci del Parc de la Serralada Litoral per tal de
1. acabar de preparar la documentació necessària per al tràmit de modificació del Pla
Especial pel que fa a l’actualització de la normativa.
2. iniciar els treballs necessaris per a la modificació del PEIN en l’àmbit de l’EIN La
Conreria-Sant Mateu-Céllecs per ampliar el seu límit.
Tercer.- DONAR trasllat del present acord a la Direcció General de Polítiques ambientals i medi
natural de la Generalitat de Catalunya i a la Gerència de Serveis d’Espais Naturals de la
Diputació de Barcelona
Quart.- FACULTAR el President per a l’execució dels precedents acords.”
Essent les 13:46 hores s’incorpora a la present sessió ordinària de Consell Plenari del Consorci
del Parc Serralada Litoral el Sr. Carles Fernández Pérez, representant de l’Ajuntament de la
Roca del Vallès.
8.- INFORMACIONS DE DIRECCIÓ – INFORME DE GESTIÓ – DIRECTRIUS PER A
L’ORGANITZACIÓ D’ACTIVITATS AMB BICICLETA 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, exposant els següent continguts:
CONSERVACIÓ I TRACTAMENT FÍSIC DEL TERRITORI
PLA DE SEGUIMENT : 6 seguiments
AVIFAUNA: Conveni DIBA-ICO
• Programes SYLVIA (anellament)i SOCC (censos)
• Seguiment de rapinyaires
ROPALÒCERS: Conveni DIBA-Museu de Granollers
• Treball de camp amb personal del parc
• 16 anys de seguiment
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la seva normativa.
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Primer.- SOL·LICITAR a la Direcció General de Polítiques ambientals i medi natural de la
Generalitat de Catalunya

ACTA DEL CONSELL PLENARI

Atès que els vigents Estatuts del Consorci del Parc de la Serralada Litoral disposen a l’article
10.22 que la competència de proposar iniciatives a les entitats consorciades en l’àmbit del seu
objecte correspon al Consell Plenari, es proposa l’adopció del següent acord.

LÍNIA 1. ACTUACIONS DE RESTAURACIÓ I MILLORA DE FONTS I BASSES DEL PARC.
33.222,80 €
Acció 1.- Impermeabilització de la Bassassa
Acció 2.- Tancament de la bassa de Can Magarola
Acció 3.- Restauració de fonts
Font de la Mercè
Font de Santa Agnès
Font de Baix
Font de Can Gurguí
Font del Botxer
Font de Sant Bartomeu

Santa Mª de Martorelles
Alella
Santa Mª de Martorelles
La Roca del Vallès
Santa Mª de Martorelles
Vallromanes
Teià
La Roca del Vallès

LÍNIA 2. PROJECTE DE MILLORA I MANTENIMENT DE LA RESTAURACIÓ DE L’HÀBITAT
FLUVIAL
DEL TORRENT
DE
CUQUET
I
DELS
PRATS
TEROFÍTICS
21.715,89 €
Acció 1.- Protecció dels prats pterofítics. !!!!!
La Roca del Vallès
Acció 2.- Buidatge de sediments i restauració de la verneda del Vilassar-Vallromanes
Torrent de Cuquet
PREVENCIÓ D’INCENDIS
Revisió i manteniment d’infraestructures:
• Instal·lació porticons punt de guaita de Baldiri (Teià)
FOMENT DE DESENVOLUPAMENT I PARTICIPACIÓ
POLÍTIQUES DE FOMENT AGRÍCOLA, FORESTAL, DE SERVEIS I CULTURAL
Subvencions pel foment de l’activitat agrícola, ramadera i forestal del parc amb criteris de
sostenibilitat. Línia d’ajuts Xarxa de Parcs Naturals DIBA previst al febrer 2019
ACTUACIONS XARXA VIÀRIA
• Reparació 110 ml Camí de Can Nadal amb paviment formigó (Vilanova del
Vallès)
– Actuació al gener 2019
– (Pressupost 2018): 14.878,69 €
•
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ACCIONS DE CONSERVACIÓ
CONVENI Parc-Societat Catalana d’Herpetologia:
• TRITÓ VERD, Triturus marmoratus
• GRIPAU D’ESPERONS, Pelobates cultripes

ACTA DEL CONSELL PLENARI

QUIRÒPTERS: Conveni DIBA-Museu de Granollers
• Treball de camp amb personal del parc
• Revisió de caixes niu al juliol
MICROMAMÍFERS: Conveni DIBA-Museu de Granollers
• Primer any de seguiment
SENGLAR: CONVENI DIBA-Minuartia
• Tractament de dades de 8 colles de senglar
FLORA AMENAÇADA: Programa Xarxa de parcs DIBA:SEFA
• Amb personal del parc i tècnics DIBA
• Censos Lavatera olbia, Cistus ladanifer i Carex grioletii

Danys per aiguats tardor 2018:
– Reparació del camí de Can Boquet a Can Maimó. Pendent d’execució
(Vilanova del Vallès i Vilassar de Dalt) 19.661,91 € Pssp DIBA aiguats
– Reparació de la pista carenera entre Serra de Teià i Sant Bartomeu.
Pendent d’execució (Vallromanes, Vilassar de Dalt, Premià de Dalt,
Cabrils i Òrrius) 22.951,45 € Pssp DIBA aiguats

ÚS SOCIAL I EDUCACIÓ AMBIENTAL
EQUIPAMENTS
• Barana aparcament de la Roca del Toni. Pendent d’execució (Vilassar de Dalt)
863,89 €-Pressupost 2018
• Barana aparcament de Sant Mateu. Pendent d’execució (Premià de Dalt)
1.053,52 €-Pressupost 2018
• Condicionament exteriors Punt Informació Can Boquet. Pendent d’execució.
(Vilassar de Dalt) 4.404,48 €-Pressupost 2018
• Millora accés i entorn de la Font Freda. Pendent d’execució (Vilassar de Dalt)
3.971,12 € Aportació extraordinària DIBA
• Millora entorn del Turó dels Oriols. Pendent d’execució (Cabrera de Mar)
1.053,52 € Aportació extraordinària DIBA
• Senyalització de l’itinerari de Can Gurguí. Pendent d’execució (Vallromanes)
• 2.262,00 € Pressupost 2018
PROGRAMES I ACTIVITATS D’EDUCACIÓ AMBIENTAL
• Desenvolupar el programa Viu el Parc: Abril-Juny
– Matinal del parc. 28 d’abril
– Actes culturals als municipis. Abril-juny.
•
* Data límit per presentar propostes 4 de febrer
– Viu el parc escoles. Sant Mateu (Premià de Dalt). Abril
– Poesia al parc (Teià). 3 de maig
• Col·laboració Jornades Naturalistes de Sta. Mª de Martorelles: Març
• Servei comunitari de l’Institut Jaume Almera al parc (Vilassar de Dalt): FebrerMarç. 18 alumnes
PROGRAMA DE PASSEJADES I DIVULGACIÓ AMBIENTAL
• Inici 17 de febrer 2019
ACTIVITATS DE VOLUNTARIAT
• Retirada de deixalles als accessos de la pedrera blava d’Òrrius. 27 d’abril
NOU VIDEO DEL PARC A LA WEB
EXPOSICIÓ ITINERANT DEL PARC
• Disponible a partir de març de 2019
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Reparació d’un tram del camí de la Serra de Teià (22 m.l.) (Teià)
– Pendent execució
– (Aportació extra DIBA): 7.078,50 €

ACTA DEL CONSELL PLENARI

•

1. Introducció
2. Objectius
3. Àmbit de treball
4. Context i justificació
5. Marc normatiu
6. Antecedents i procés d’elaboració del mapa
7. Resultats
8. Conclusions
9. Bibliografia
Annex I. Normativa dels espais naturals protegits propers al Parc de la Serralada
Litoral
9.- DESPATX D’OFICI
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ESTRUCTURA DEL DOCUMENT

ACTA DEL CONSELL PLENARI

DIRECTRIUS ACTIVITATS ORGANITZADES BTT AL PARC DE LA SERRALADA LITORAL
CRONOLOGIA

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:

D018/2018, de 26 de novembre
D019/2018, de 27 de novembre
D020/2018, de 28 de novembre
D001/2019, de 23 de gener
Decrets del Conseller delegat
D016/18, de 14 de novembre
D017/18, de 29 de novembre
D018/18, de 17 de desembre

Abonament de despeses de millora social 2018
Contractació d’una treballadora per substituir una
treballadora en excedència per cura de fill menor de tres
anys
Atorgament de bestreta a un treballador

9. ASSUMPTES SOBREVINGUTS
No n’hi ha.
10. INFORMES, PETICIONS I PREGUNTES
El Sr. Carles Fernández Pérez, representant de l’Ajuntament de la Roca del Vallès pregunta
sobre el contingut i acord adoptat al punt 3 de l’Ordre del dia, a la vegada que s’excusa de no
haver pogut arribar a temps a l’hora que es tractava aquest punt de l’Ordre del dia. El Sr.
president l’informa del contingut del mateix.
I no havent res més a tractar, el Sr. President declara acabada la sessió a les 14:20 hores, de la
qual s’estén la present acta que com a Secretari certifico.
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D017/2018, de 13 de novembre

Deixar sense efecte el nomenament d’interventora
accidental
Adjudicació del contracte d’obres de reparació de danys
a la xarxa viària causats per la tempesta Leslie
4TAXVC/18-7
Declarar una treballadora en excedència voluntària per
cura de fill menor de 3 anys d’acord amb la seva
sol·licitud
Adjudicació del contracte 4TAXVC/18-2 d’obres de
reparació del camí de Can Nadal
Aprovar el procediment de contractació 4UPEPME/18-1
d’actuacions de millora de tres equipaments
Aprovació de la proposta de liquidació de l’exercici 2018
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D016/2018, de 16 d’octubre

ACTA DEL CONSELL PLENARI

Decrets del President

