Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

CP/2019/2

Consell Plenari

Ordinària

Data

11 / d’abril / 2019

Durada

Des de les 13:12 fins a les 14:25 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 13:12 hores del dia 11 d’abril 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:
Sra. Maria Teresa Vilaró i Comas, representant de l’Ajuntament d’Alella
Sr. Enric Mir i Nuet, representant de l’Ajuntament de Cabrera de Mar
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. David Ricart Miró, representant de l’Ajuntament de Vallromanes.
Sr. Ramon Majà Esteve, representant de l’Ajuntament de Vilanova del Vallès
Sr. Benet Oliva Ricós, representant de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt
Sr. 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:
Sra. Isabel Cabrera Barbero, Directora del Consorci.
Sr. Santiago Pérez Olmedo, Secretari del Consorci.
Sra. Anna Moreno Castells, interventora del Consorci.
Assisteixen també, amb veu i sense vot, convidats per la presidència:
Sra. Maria Angeles Palacio Pastor, Gerent de Serveis d’Espais Naturals de la Diputació de
Barcelona.
Sr. Pere Omedes Pérez, Cap de la Secció de Biodiversitat i Medi Ambient de la Generalitat de
Catalunya.
Sr. Lluis Balaguer Blasi, Cap de la Secció de Seguiment d’Actuacions en els Espais Naturals de
la Generalitat de Catalunya.
Sra. Ligia Espejo Arenas, de l’oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial de la Diputació
de Barcelona.
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DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DEL CONSELL PLENARI

Andreu Bosch Rodoreda (2 de 2)
President
Fecha Firma: 07/05/2019
HASH: eb1021a353b10da2c51cc8e373ff5b1e

Santiago Pérez Olmedo (1 de 2)
Secretari
Data Signatura: 07/05/2019
HASH: c08b2337f6ace905659d2ef7464b1de1

ACTA

Sr. Carles Dalmases Llordes, cap de l’oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial de la
Diputació de Barcelona
Han anunciat la seva assistència durant el decurs de la sessió:
Sra. Maria del Mar Garcia Martos, representant de l’Ajuntament de Montornès del Vallès

Essent les 13:12 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.
Abans d’iniciar el tractament dels punts que incorporen l’ordre del dia, el Sr. President dona la
benvinguda a la Sra. Maria Angeles Palacio Pastor, Gerent de Serveis d’Espais naturals de la
Diputació de Barcelona, i propera consellera Delegada del Consorci, d’acord amb el
nomenament que està previst sigui adoptat el dia d’avui per la Junta de Govern de la Diputació
de Barcelona.
Tanmateix, agraeix el Sr. president la eficient tasca feta pels fina ara gerent d’Espais Naturals
de la Diputació de Barcelona, i Conseller Delegat del Consorci, Sr. Jordi Bellapart Colomer.
1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 2CP01/19 de 31
DE 31 DEGENER.
Havent estat distribuït l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de Consell Plenari del
Consorci Parc Serralada Litoral 2CP01/19 de 31 de gener de 2019 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 2CP01/19 de 31 de gener de 2019.
2. CONSTITUCIÓ DEL CONSELL PLENARI COM A COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
PER A L’INFORME DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2018.
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Anna Moreno Castells, 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 d’emissió d’informe
del compte general del pressupost de 2018.

Número : 2019-0002 Data : 07/05/2019

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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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
Sr. Josep Triadó Bergés, representant del Consell Comarcal del Maresme

ACTA DEL CONSELL PLENARI

Han excusat la seva assistència:
Sra. Marta Gómez Pons, representant de l’ajuntament de Cabrils
Sr. Carles Fernández Pérez, representant de l’Ajuntament de la Roca del Vallès
Sr. Ferran Miralles i Perpinyà, representant de la Generalitat de Catalunya

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:

Atès que d’acord amb l’article 101.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de Llei Municipal de Règim Local de Catalunya, el compte anual i la
documentació complementària han estat a disposició dels membres del Consell Plenari perquè
els pugessin examinar i consultar amb l’antelació mínima de quinze dies que preveu la
legislació vigent.
Vist l’informe favorable de la Intervenció.
Vistes les explicacions i aclariments realitzades durant la celebració del Consell Plenari del
Consorci, actuant com a Comissió Especial de Comptes, estima la Comissió que queda
degudament justificat el susdit compte.
En virtut de tot això, es proposa a la Comissió Especial de Comptes l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- INFORMAR favorablement els Comptes Anuals del Consorci del Parc de la Serralada
Litoral de l'exercici 2018.
Segon.- ORDENAR que els referits Comptes, així com el propi informe emès per aquesta
Comissió, siguin exposats al públic, per termini de quinze dies, a fi que durant aquest termini i
vuit més, els qui s'estimin interessats puguin presentar quantes reclamacions, objeccions o
observacions, tinguin per convenients, els quins, cas de presentar-se, hauran de ser
examinats per aquesta Comissió, prèvia pràctica de quantes comprovacions s'estimin com a
necessàries, per a l'emissió de nou informe si s’escau, que serà elevat, juntament amb les
objeccions, reclamacions o observacions formulats, a consideració plenària definitiva de la
Diputació de Barcelona.”
En conseqüència, aquesta Comissió subscriu el present informe i entén procedent l’aprovació
dels comptes esmentats malgrat el qual, prèvia exposició al públic, el Consell Plenari del
Consorci amb el seu superior criteri acordarà el que estimi procedent.
3.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA RECTIFICACIÓ DE L’INVENTARI DE BÉNS DEL
CONSORCI A 31/12/2018
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Atès que la Base 5ena d’execució del pressupost estableix que el Consell Plenari es constituirà
com a Comissió Especial de Comptes a l’objecte de comprovar i d’informar el Compte General,
d’acord amb els termes establerts en l’article 212 del text refós de la LRHL.
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L’expedient dels Comptes Anuals es troba format pels següents estats comptables: el Balanç,
el Compte del resultat Econòmic-patrimonial, l’Estat de canvis en el patrimoni net, l’Estat de
fluxos d’efectiu, l’Estat de liquidació del Pressupost referit al mateix exercici 2018 i la Memòria,
unint-se com informació addicional les actes d’arqueig, els corresponents certificats bancaris
d’acreditació de saldo a 31 de desembre i el preceptiu informe de la Intervenció, en els termes
previstos en la regla 86 i següents de l’ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual
s’aprova la instrucció del model normal de comptabilitat local.

ACTA DEL CONSELL PLENARI

“Vist l’expedient dels Comptes Anuals, referit l’exercici 2018, formulat per la Intervenció de
Fons d’acord amb allò que disposa l’article 212 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

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:

Pel que fa als béns no utilitzables per deteriorament es va incoar el pertinent expedient
(3RM/18-n.u. BKT) d’acord amb el que disposa l’article 13 del Decret 336/1988, de 17
d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.
Pel que fa a les altes de béns, s’incorpora l’informe emès per la Directora relatiu a les altes
derivades de l’adquisició de béns realitzades durant l’exercici 2018.
Per tot això, es proposa al Consell Plenari l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR les altes a l’Inventari de Béns
I.

ALTES exercici 2018
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Aquest expedient es tramita d'acord amb l’article 206.2 de la Llei 8/1087, de 15 d’abril,
municipal i de règim local de Catalunya, segons el qual correspon al Consell Plenari d’acord
amb l’apartat 3 del mateix precepte.
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Malgrat que al llarg de l’exercici 2018 s’ha anat actualitzant l’esmentat inventari a mesura que
s’han produït els actes o fets susceptibles d’alterar la seva composició, es fa necessari
preparar la documentació pertinent per a sotmetre al Consell Plenari l’aprovació de la
rectificació de l’inventari a 31 de desembre de 2018.

ACTA DEL CONSELL PLENARI

“La darrera Rectificació de l’Inventari de Béns del Consorci del Parc de la Serralada Litoral a
31 de desembre de 2017 va aprovar-se pel Consell Plenari en sessió rodinària de 19 d’abril de
2018

210

1 Càmara fotos Olympus E-M10

B

211

1 Nissan Navara 9010 KJT

887,54
21.535,01

Cod. Classif.

D.Alta

C. Adquisició

Nom

Quantitat

Codi

Tipus
B

22/03/201
8
23/03/201
8

330202
310101

Cod.
Classif.

D.Alta

Nom

Valor
0,00

01/01/201
3 310101

Tercer.- REMETRE còpia de l’esmentat inventari a la Generalitat de Catalunya i a
l’Administració de l’Estat”
Essent les 13:36 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
4.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES 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, amb expressa menció d’agraïment a
totes les institucions que han participat per les aportacions fetes, essent que manifesta que el
document és el resultat és el resultat del que ha estat possible amb el conjunt d’aportacions
fetes a 2019.
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12 NISSAN PICK-UP 4x4
7 9326BKT
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B

Codi B

Tipus

II.
BAIXES de béns declarats no utilitzables segons l’expedient 3RM/18-n.u. BKT
de béns declarats no utilitzables.

ACTA DEL CONSELL PLENARI

Segon.- APROVAR les baixes a l’Inventari de Béns

A continuació i per part del Sr. Secretari es dóna lectura a la proposta d’acord. Seguidament,
se sotmet a votació el present punt de l’ordre del dia, essent que per unanimitat dels assistents,
s’aprova el següent acord:

El Consorci es dota d’aquest instrument per tal d’exercir la competència derivada de l’article
38.2 del Pla Especial, en el qual s’especifica que les proves i competicions esportives que
hagin de discórrer totalment o parcialment dins en l'àmbit del Pla, requereixen pel seu
desenvolupament de l'autorització del Departament de Medi Ambient i Habitatge (ara
Departament de Territori i Sostenibilitat), amb l'informe preceptiu de l'òrgan gestor, és a dir, del
Consorci del Parc de la Serralada Litoral.
El Pla Especial compta també amb altres articles adreçats a controlar determinats impactes
que directament o indirectament es poden donar en el desenvolupament d’activitats de lleure
organitzades, i que afecten a la protecció del medi natural, la fauna salvatge, la flora o els drets
de la propietat. Aquests articles determinen el sentit dels informes preceptius i els seus
condicionants.
Igualment, el Pla contempla en el seu article 36.1 que “El desenvolupament de l'ús públic en
l'àmbit del Pla s'ha de portar a terme de forma compatible amb la conservació global de l'espai
natural”.
Per tot això, es proposa al Consell Plenari l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR les Directius per a l’organització d’activitats amb bicicleta al Parc de la
Serralada Litoral que s’incorporen com a Annex al present acord formant-ne part a tots els
efectes.
Segon.- TRASLLADAR als ens consorciats i a les entitats ciclistes del territori que han
participat en el procés, el present acord acompanyat del document Directius per a l’organització
d’activitats amb bicicleta al Parc de la Serralada Litoral per tal que el tinguin en consideració en
el disseny de les activitats amb bicicleta en l’àmbit del Parc.
Tercer.- DONAR publicitat del document en els mitjans de divulgació de que disposa el
Consorci.”

Número : 2019-0002 Data : 07/05/2019

El document resultant d’aquest procés va ser lliurat als ens consorciats el febrer de 2019 per a
la seva revisió i validació.
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En el decurs dels darrers anys s’han incorporat als treballs de redacció d’aquest document els
ajuntaments consorciats i l’administració de la Generalitat de Catalunya, així com professionals
en l’àmbit de la protecció del medi natural.

ACTA DEL CONSELL PLENARI

“L’any 2014 el Consorci del Parc de la Serralada Litoral, com a òrgan gestor de l’EIN 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 el 25 de maig de 2004 i publicat al DOGC
4154, inicia un procés de participació amb les entitats ciclistes del territori amb l’objecte
d’elaborar un mapa de la xarxa de camins aptes per a l’organització d’activitats amb BTT i els
criteris de bones pràctiques per al seu ús al Parc de la Serralada.

5.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CANVI DE NOM DEL CENTRE DE DOCUMENTACIÓ
DEL PARC PER CENTRE DE DOCUMENTACIÓ SALVADOR GRAU, A PROPOSTA DEL
MUSEU ARXIU DE DE VILASSAR DE DALT
El Sr. President manifesta que és una qüestió que s’havia pensat fa temps i que s’ha cregut
escaient i molt justificable atendre la proposta del Museu Arxiu de Vilassar de Dalt.

Salvador Grau i Tort, fill de Vilassar de Dalt, va ser un dels promotors tant de l'EIN de la
Conreria-Sant Mateu-Céllecs com de la creació del Consorci com a òrgan gestor.
Aquest acte esdevé una forma d’agraiment i de reconeixement a la seva implicació personal i
professional amb aquest Consorci i amb l’àmbit territorial que gestiona, alhora que vol agrair
també a la seva família la donació de la seva biblioteca i arxiu al fons documental del centre.
En consideració a aquest antecedents es proposa al Consell Plenari l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR que el centre de documentació del Parc, ubicat a les dependéncies del
Museu Arxiu de Vilassar de Dalt, passi a denominar-se en endavant Centre de Documentació
Salvador Grau.
Segon.- NOTIFICAR al Museu Arxiu de Vilassar de Dalt el present acord.
Tercer.- DONAR publicitat de la nova denominació pels mitjans de divulgació de que disposa el
Consorci.”
Seguidament el Sr. President manifesta que també es farà arribar a la familia el certificat de
l’acord adoptat per tal que tingui constància de l’agraïment per la donació feta de la seva
biblioteca i arxiu al fons documental del Centre de Documentació Salvador Grau.
6. APROVACIÓ, SI SS’ESCAU, DE LES BASES DEL 11è CONCURS FOTOGRÀFIC.
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:
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“El president del Museu Arxiu de Vilassar de Dalt va fer avinent l’acord de 14 de desembre de
2018 del Consell de Gestió de l’entitat, de proposar al Consorci del Parc de la Serralada Litoral
que el seu centre de documentació ubicat a les dependències del museu, passés a denominarse “Centre de Documentació Salvador Grau”.
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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

A continuació el Se. President cedeix la paraula a Sr. Benet Oliva Ricós, representant de
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt al Consorci, i President del Museu Arxiu de Vilassar de Dalt, el
qual manifesta que la considera una iniciativa molt escaient i justificada.

“El Consorci del Parc de la Serralada Litoral té entre els seus objectius promoure campanyes
de sensibilització sobre els valors naturals i culturals, per aquest motiu des de l’any 2008
convoca un concurs fotogràfic anual
És per això que es proposa convocar l’onzena edició del Concurs fotogràfic en base als
següents acords:

7.- RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DEL DECRET DE LA PRESIDÈNCIA NÚM. 004/19, DE 5 DE
FEBRER, D’ADHESIÓ A LA CENTRAL DE COMPRES DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE
MUNICIPIS
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, manifestant que es va tramitat amb
caràcter d’urgència per tal de poder subscriure un contracte d’assegurances i l’adquisició d’un
nou vehicle.
A continuació i per part del Sr. Secretari es dóna lectura a la proposta d’acord. Seguidament,
se sotmet a votació el present punt de l’ordre del dia, essent que per unanimitat dels assistents,
s’aprova el següent acord:
“En compliment la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i per tal
d’atendre els processos de contractació amb ajustament a aquesta, el president del Consorci
va dictar el decret 004/2019, de 5 de febrer amb el contingut literal següent:
“Més de set anys enrere, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (en endavant, ACM)
decidí crear l’embrió d’una central de compres, i aprofundir en les sinergies alhora de poder
contractar de forma conjunta. Els estalvis pels ens locals associats que es volien assolir eren
de, com a mínim, doble tipologia: de preu, aconseguint per volum agregat economies d’escala;
i l’estalvi de procediment, assolint la optimització de les estructures locals, amb aminoraments
dels terminis en el procediment administratiu.
Fou amb aquests antecedents, pels quals l’ACM impulsà la creació del Consorci Català pel
Desenvolupament Local (en endavant, CCDL), ens local, de caràcter associatiu, de naturalesa
voluntària, amb personalitat jurídica pròpia, inscrita en el registre d’ens locals del Departament
de Governació i Relacions Institucionals. Els ens consorciats són els Consells Comarcals del
Pla de l’Estany, l’Alt Camp, la Segarra, el Pallars Jussà i l’Anoia, les Diputacions de Lleida,
Girona i Barcelona, així com naturalment la mateixa ACM, on radica el domicili social del
consorci. El CCDL per acord de la seva Assemblea general de data 17 de setembre de 2009,
va aprovar la modificació dels seus estatuts per tal de crear un sistema de contractació
centralitzada, configurant-se com un servei especialitzat de contractació, per tal de donar servei
als ens locals de Catalunya. Aquest sistema es basa en el Text refós de la Llei de contractes
del sector públic (TRLCSP), on regula l’adhesió a sistemes externs de contractació
centralitzada de comunitats autònomes o d’entitats locals per part d’altres entitats locals
mitjançant els corresponents acords. Previsions que la nova la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
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Tercer.- CONVOCAR el 11è Concurs fotogràfic del Parc de la Serralada Litoral”.
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Segon.- FACULTAR àmplia i expressament al president del Consorci per l’adopció dels acords
necessaris per a l’execució del present acord.

ACTA DEL CONSELL PLENARI

Primer.- APROVAR les Bases del 11è Concurs fotogràfic del Parc de la Serralada Litoral, que
s’annexen al present acord formant-ne part a tots els efectes.

de Contractes del Sector Públic, per la que ens transposen a l’ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014, recull a la seva DA 3a.10.

1. Article 228 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la
que ens transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (nova LCSP),
que regula l’adhesió a sistemes externs de contractació centralitzada de comunitats
autònomes o d’entitats locals per part d’altres entitats locals mitjançant els
corresponents acords.
2. Article 153 de la nova LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius
mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents
contractuals.
3. Disposició addicional 3a. 10 de la nova LSCP, en relació a la Disposició addicional 5a
de la LBRL, en la redacció donada per la LRSAL.
4. Reglament de funcionament de la Central de Contractació de l’ACM aprovat pel Comitè
Executiu de l’entitat en data 14 de desembre de 2014.
5. Article 10 del vigents Estatuts pel que fa a l’adjudicació dels expedients de contractació
dels contractes plurianuals quan la seva durada sigui superior a quatre anys
Per tot això, i d’acord amb els antecedents i els fonaments de dret assenyalats anteriorment,
aquest consorci adopta per unanimitat de tots els seus membres presents el següent:
Vist que s’escau tramitar d’urgència aquest expedient atès que alguns dels contractes menors
vigents durant el darrer exercici no poden prorrogar-se a tenor del que disposa la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i que el proper Consell Plenari no se
celebrarà fins l’11 d’abril de 2019, es fa necessari que s’atengui de manera preeminent els
processos de contractació amb ajustament a la LCSP 9/2017, de 8 de novembre, exercint la
competència descrita al 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.
En virtut de tot això,
HE RESOLT:
Primer.- ACORDAR l’adhesió del Consorci del Parc de la Serralada Litoral al sistema
d’adquisició centralitzada de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i del
Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL), per tal de poder efectuar l’adquisició de
béns, subministraments i contractació de serveis a través de la Central de Compres de l’ACM-
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FONAMENTS DE DRET
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L’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada del CCDL no suposa la obligació d’efectuar cap,
algunes o totes les contractacions o serveis a través de la Central de Compres del CCDL,
podent optar l’entitat destinatària per utilitzar aquest sistema o qualsevol altre establert en la
legislació de contractació pública.

ACTA DEL CONSELL PLENARI

Complementàriament, el 16 de setembre de 2014, el Comitè executiu de l’ACM, acordà
constituir una central de contractació d’acord amb previsió legal de la Llei reguladora de les
Bases del Règim Local (LRBRL), en els termes introduïts en l’apartat 3 de la Disposició
addicional 5a per la Llei de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local (LRSAL). La
central de contractació de l’ACM es regeix per un Reglament de funcionament aprovat pel
Comitè Executiu de l’ACM de data 14 de desembre de 2014.

CCDL en les condicions i preus vigents en els contractes subscrits pel mateix i amb les
empreses adjudicatàries.
Segon- FACULTAR al president del Consorci perquè en nom i representació d’aquesta
corporació, pugui formalitzar tots aquells documents que siguin necessaris per l’efectivitat del
present acord, permetent l’adhesió als diferents Acords marc que siguin d’interès i que la
Central de contractació formalitzi.

En consideració a aquest antecedents i d’acord amb el que disposa l’article 12.8 dels Estatuts
es proposa al Consell Plenari l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- RATIFICAR el decret de la presidència núm. D004/2019, de 5 de febrer, d’adhesió del
Consorci del Parc de la Serralada Litoral al sistema d’adquisició centralitzada de l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques (ACM)”.
8.- DONAR COMPTE, ALS EFECTES DE PRENDRE CONEIXEMENT, DE L’INFORME
D’AUDITORIA DE L’EXERCICI 2017 REALITZAT PER ENCÀRREC DE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA.
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Anna Moreno Castells, 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 de l’informe d’auditoria de l’exercici 2018 als efectes de
prendre coneixement.
Seguidament manifesta que per encàrrec de la Diputació de Barcelona l’empresa Uniaudit
Oliver Camps va realitzar l’informe economicofinancer de l’exercici 2017 del Consorci del Parc
de la Serralada Litoral.
L’abast de l’informe es refereix a la verificació dels Estats financers i de la Liquidació del
pressupost de l’exercici 2017, amb comprovació dels criteris comptables aplicats i del suport
documental de les operacions, i a l’anàlisi dels procediments comptables i administratius.
Del resultat d’aquests treballs es va remetre esborrany el 25/10/2018 a la direcció del Consorci
el qual , un cop valorat per la Intervenció del Consorci, va ser validat al Servei de Control
Econòmico-Financer, responsable de l’encàrrec .
El 07/02/2019 el citat servei va remetre l’Informe d’auditoria de l’exercici 2017, resultant del Pla
d’Actuacions de Control 2018.
És per això que:
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Cinquè.- RATIFICAR la present resolució a la propera sessió plenària que se celebri”
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Quart.- AUTORITZAR a l’Associació Catalana de Municipis a informar a través dels seus
mitjans (web, butlletins, xarxes socials...) l’adquisició, per part d’aquest ens local, de béns i
serveis adjudicats per la Central de Compres del món local com una mesura de difusió de
l’activitat d’ambdues entitats.

ACTA DEL CONSELL PLENARI

Tercer.- COMUNICAR aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a l’Associació Catalana
de Municipis i Comarques i al Consorci Català pel Desenvolupament Local.

Es procedeix a donar compte al Consell Plenari de l’Informe d’auditoria de l’exercici 2017,
prenent coneixement els assistents del seu contingut.

“L’administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Ensenyament ha
posat en marxa el Servei comunitari per a l’alumnat de 3r i 4t d’ESO, amb la finalitat de garantir
que els estudiants, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin accions de
compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania, i posin en joc els seus
coneixements i capacitats al servei de la comunitat.
Per la seva banda el Consorci orienta el seu treball com un procés per la millora social en el
seu àmbit d’actuació per la qual cosa contempla entre els seus objectius Establir convenis de
col·laboració amb altres entitats publiques i privades sense finalitat de lucre amb objectius
coincidents amb els del Consorci.
En virtut del que precedeix i atesa l’existència d’objectius coincidents entre ambdues parts per a
desenvolupar actuacions de col·laboració i sensibilització amb la conservació i seguiment del
patrimoni.
És per això que en virtut de les atribucions que tinc conferides segons l’article 12.22 del vigents
Estatuts
HE RESOLT
Primer.- APROVAR el Conveni de col·laboració entre l’administració de la Generalitat de
Catalunya mitjançant el Departament d’Ensenyament i el Consorci del Parc de la Serralada
Litoral en relació amb el Projecte de Servei Comunitari 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.”
És per això que:
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A partir de la iniciativa proposada per l’IES Jaume Almera, de Vilassar de Dalt, s’articula la
col·laboració del Departament d’Ensenyament i el Consorci del Parc de la Serralada Litoral pel
desenvolupament d’accions emmarcades en el Servei comunitari per a l’alumnat de 3r i 4t
d’ESO, mitjançant la subscripció d’un conveni aprovat pel decret de la presidència núm.
D010/2019, d’11 de març, amb el contingut literal següent:
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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.

ACTA DEL CONSELL PLENARI

9.- PRENDRE CONEIXEMENT DE L’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ
ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA MITJANÇANT EL
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT I EL CONSORCI DEL PARC DE LA SERRALADA
LITORAL EN RELACIÓ AMB EL PROJECTE DE SERVEI COMUNITARI, MITJANÇANT EL
DECRET EL DECRET DE LA PRESIDÈNCIA NÚM.D010/2019, D’11 DE MARÇ.

Es procedeix a donar compte al Consell Plenari de l’aprovació del Conveni de col·laboració
entre l’administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Ensenyament i
el Consorci del Parc de la Serralada Litoral en relació amb el Projecte de Servei Comunitari .
Essent les 14:03 hores s’absenten de la present sessió ordinària de Consell Plenari del
Consorci del Parc Serralada Litoral el Sr. David Ricart Miró, representant de l’Ajuntament de
Vallromanes, i el Sr. Juan Francisco Garcia Caba, representant suplent de l’Ajuntament de
Martorelles.

“El període mitjà de pagament definit en el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es
desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les
administracions públiques, mesura el retard en el pagament del deute comercial en termes
econòmics, com a indicador diferent respecte del període legal de pagament establert en el text
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, i en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials. Aquest mesurament amb criteris
estrictament econòmics pot prendre valor negatiu si l'Administració paga abans que hagin
transcorregut trenta dies naturals des de la presentació de les factures o certificacions d'obra,
segons correspongui o si al final del període per a la remissió de la informació encara no han
transcorregut, en les operacions pendents de pagament, aquests trenta dies.
Tal i com ordena l'article 6.2 de l'esmentat Reial Decret, les corporacions locals han de remetre
al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques així com publicar de manera periòdica la
informació relativa al seu període mitjà de pagament a proveïdors referit al trimestre de
referència
Les dades a incloure en l'aplicació informàtica de càlcul del període mitjà de pagament són les
següents::
- Ràtio de les operacions pagades.
-Ràtio de les operacions pendents de pagament
-Import total de pagaments realitzats
- Import total de pagaments pendents
El Consorci del Parc de la Serralada Litoral ha donat compliment a les seves obligacions
comunicant al MINHAP mitjançant el seu portal web la informació referida a cada trimestre de
l’any abans del dia trenta del mes següent a la finalització del corresponent trimestre.
Es proposa al Consell Plenari l’adopció del següents
ACORDS:

Primer.- PRENDRE CONEIXEMENT del Període Mitjà de Pagament (PMP) a
proveïdors del Consorci del Parc de la Serralada Litoral corresponent al quart primer de
l’any 2019, d’acord amb el detall següent:

Número : 2019-0002 Data : 07/05/2019

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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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.

ACTA DEL CONSELL PLENARI

10.- PRENDRE CONEIXEMENT DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A TERCERS.

El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Ligia Espejo Arenas, de l’oficina Tècnica de
Planificació i Anàlisi Territorial de la Diputació de Barcelona, que exposa als assistents el
present punt de l’Ordre del dia, exposant que es portarà la part tècnica la setmana vinent a la
Generalitat de Catalunya, per tal que iniciïn el tràmit escaient, tot esperant que no hi hagi
modificacions internes. També comenta que hi ha hagut algun canvi de cartografia, correcció
d’errades, etc, ajustant-se i incorporant l’estudi d’impacte ambiental que mancava.
Seguidament el Sr. president cedeix la paraula al Sr. Carles Dalmases Llordes, cap de l’oficina
Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial de la Diputació de Barcelona, que manifesta que la
prioritat seria poder recuperar els límits del PEIN de 2013.
A continuació intervé el Sr. President per manifestar la voluntat d’assolir aquest objectiu.
12.- INFORMAR DE L’EVOLUCIÓ DE LA PLAGA DE TOMICUS ALS BOSCOS DEL PARC
DE LA SERRALADA LITORAL.
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Isabel Cabrera Barbero, directora del Consorci del
Parc de la Serralada Litoral, que exposa als assistents el present punt de l’Ordre del dia.
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11.- INFORMAR SOBRE L’ESTAT DE TRAMITACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA
ESPECIALDEL PARC DE LA SERRALADA LITORAL.

Codi Validació: 9TWRRG9SN2DF66Q47GWP2FETW | Verificació: http://consorciparcdelaserraladalitoral.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 13 de 16

2019
Trimestre:
Primer
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
17,12
124
62.384,75
0
0,00

ACTA DEL CONSELL PLENARI

Any:

El Sr. President informa als assistents en primer terme de la jubilació del gerent d’Espais
Naturals de la Diputació de Barcelona, i Conseller Delegat del Consorci, Sr. Jordi Bellapart
Colomer, tornant a fer constar l’agraïment per la tasca feta durant aquests anys al que ha estat
Conseller Delegat del Consorci, Sr. Jordi Bellapart, i donant de nou la benvinguda a la Sra.
Maria Angeles Palacio Pastor, Gerent de Serveis d’Espais naturals de la Diputació de
Barcelona, i propera consellera Delegada del Consorci.
En segon terme, el Sr. president informa als presents del contingut de la reunió portada a terme
amb els cossos de seguretat sobre l’accés motoritzat al Parc de la Serralada Litoral, essent que
es va signar en el seu dia un protocol sobre l’accés motoritzat al medi natural i que es va
proposar com a objectiu l’actualització del protocol des de cada ens signant, així com la crida a
tots els cossos per la implicació de les policies locals en aquesta tasca.
Essent les 14:22 hores s’absenta de la present sessió ordinària de Consell Plenari del Consorci
del Parc Serralada Litoral la Sra. Olivia Monés Estévez, representant de l’Ajuntament de Sta.
Mª Martorelles
15.- DESPATX D’OFICI
En compliment d’allò que disposa l’article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, la Presidència dóna compte de les resolucions adoptades des de la darrera sessió
ordinària del Consell Plenari del Consorci que, de manera extractada, es relacionen a
continuació:
Decrets del President
D002/2019, de 31 de gener
D003/2019, de 4 de febrer
D004/2019, de 5 de febrer
D005/2019, de 5 de febrer
D006/2019, de 7 de febrer
Decret 007/2019, de 7 de febrer
Decret 008/2019, de 12 de febrer

Aprovació de la Modificació 01 del pressupost 2019 per
Generació de Crèdits (exp 3PS/19-Mod 01 GC)
Aprovació de la Modificació 02 del pressupost 2019 per
incorporació de romanents (exp 3PS/19-Mod 01 RLT)
Adhesió a la Central de Compres de l’Associació Catalana
de Municipis
Adjudicació del contracte 131 4TAXVC/18-8 de reparació del
camí de la Serra de Teià
Adquisició d’un vehicle a través de l’Acord marc de l’ACM
(Exp. 2016.02).
Aprovació de l’increment salarial del 2,25%
Adhesió als acords marcs de l’ACM en matèria
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INFORMACIONS DE LA PRESIDÈNCIA
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13.

ACTA DEL CONSELL PLENARI

Consolidació de l’alzinar en els espais que s’han obert amb les actuacions de tallades
sanitàries als boscos de pi pinyer

d’assegurances i mediació
Aprovació de factures de gener 2019 i ordenació dels
pagaments
Decret 010/2019, d’11 de març
Aprovació del conveni de col·laboració amb el departament
d’Ensenyament pel Projecte Servei Comunitari
Decret 011/2019, d’11 de març – No Aprovació de l'expedient de contractació, mitjançant POSS,
a gestiona
de les obres de reparació i manteniment de la xarxa viària
2019
Decret 012/2019, d’11 de març
Nova adjudicació del contracte 131 4TAXVC/18-8 de
reparació del camí de la Serra de Teià per renúncia
Decret 013/2019, de 15 de març
Incoació de l’expedient per a la rectificació de l’inventari
general de béns d’aquest Consorci a data 31/12/2018
Decret 014/2019, de 18 de març
Aprovació de factures de febrer 2019 i ordenació dels
pagaments
Decret 015/2019, de 27 de març
Aprovació de l'expedient de contractació, mitjançant POSS,
del servei de Plataforma d’Administració Electrònica
Decret 016/2019, d’1 d’abril
Adjudicació del contracte 38 4TAXVC719-1, de les obres de
reparació i manteniment de la xarxa viària 2019
Decret 017/2019, de 3 d’abril
Acceptació d’un vehicle cedit gratuïtament per la Diputació
de Barcelona
Decret 018/2019, de 8 d’abril
Reconeixement a un treballador del dret a compensació de
les despeses de renovació del carnet B

D002/2019, de 14 de febrer
D003/2019, de 21 de febrer
D004/2019, de 12 de març

Establiment de serveis mínims en la jornada de vaga dels
dies 5,6 i 7 de febrer 2019
Establiment de serveis mínims en la jornada de vaga del dia
21 de febrer 2019
Reconèixer el dret a percebre la diferència de l’import del
factor d’assiduïtat abonat al 2018
Reconeixement del dret a percebre l’ajut per fills menors de
18 anys a diversos treballadors

16. ASSUMPTES SOBREVINGUTS
No n’hi ha.
17. INFORMES, PETICIONS I PREGUNTES
El Sr. Jordi Rull i Claus, representant de l’Ajuntament d’Òrrius, vol fer constar la felicitació a la
Sra. Isabel Cabrera Barbero, directora del Consorci, així com a totes les persones que han
intervingut en la tramitació del punt 4 que ha estat aprovat, referent l’a provació de les Directrius
per a l’organització d’activitats amb bicicleta al Parc de la Serralada Litoral.
A continuació intervé el Sr. Pere Omedes Pérez, Cap de la Secció de Biodiversitat i Medi
Ambient de la Generalitat de Catalunya, per posar de relleu la importància d’aquesta eina com
a element per facilitat la feina que suposa.
Seguidament intervé Sr. Enric Mir i Nuet, representant de l’Ajuntament de Cabrera de Mar, per
fer constar que cal que s’insisteixi en que hi hagi compromís per assistir a l’hora fixada i tenir
quòrum en les sessions convocades.

Número : 2019-0002 Data : 07/05/2019

D001/2019, de 4 de febrer
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Decrets del Conseller delegat

ACTA DEL CONSELL PLENARI

Decret 009/2019, de 13 de febrer
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ACTA DEL CONSELL PLENARI

I no havent res més a tractar, el Sr. President declara acabada la sessió a les 14:25 hores, de la
qual s’estén la present acta que com a Secretari certifico.

