2CP05/17
Acta de la sessió ordinària del Consell Plenari del Consorci del Parc de la Serralada Litoral
celebrada el 10 d’octubre de 2017
A Alella, comarca del Maresme, a les nou hores i deu minuts del dia 10 d’octubre de 2017, es
reuneixen en sessió ORDINÀRIA del CONSELL PLENARI a la Sala d’Actes de Can Magarola,
nova Seu del Consorci, sota la Presidència del Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, els representants
designats pels Ens consorciats següents:
Sra. Maria Teresa Vilaró i Comas, representant de l’Ajuntament d’Alella
Sra. Marta Gómez Pons, representant de l’ajuntament de Cabrils
Sra. Maria del Mar Garcia Santos, representant de l’Ajuntament de Montornès 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
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. Jaume Vicens Perpinyà, representant de la Generalitat de Catalunya
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, cap de Subsecció de Suport a la Gestió dels Espais Litorals de la
Diputació de Barcelona
Ha anunciat la seva assistència durant el decurs de la sessió:
Sra. Montserrat Matas Oliveras, representant de l’Ajuntament d’Argentona
Sr. Albert Gil Gutiérrez, representant de l’Ajuntament de la Roca del Vallès
Sr. Marc Candela Callado, representant de l’Ajuntament de Martorelles
Han excusat la seva assistència:
Sr. Josep Triadó Bergés, representant del Consell Comarcal del Maresme
Sr. Jesús Calderer i Palau, representant de la Diputació de Barcelona.
No han assistit:
Sr. Enric Mir i Nuet, representant de l’Ajuntament de Cabrera de Mar
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.
Essent les 9:10 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.
1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 2CP04/17 DE 18
DE JULIOL

Havent estat distribuït l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de Consell Plenari del
Consorci Parc Serralada Litoral 2CP04/17 de 18 de juliol de 2018 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 2CP04/17 de 18 de juliol de 2018.
Essent les 9:11 hores s’incorporen a la present sessió de Consell Plenari del Parc Serralada
Litoral la Sra. Montserrat Matas Oliveras, representant de l’Ajuntament d’Argentona i el Sr. Marc
Candela Callado, representant de l’Ajuntament de Martorelles.
2. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES APORTACIONS ECONÒMIQUES DELS ENS
CONSORCIATS I EL CALENDARI DE PAGAMENT PER A L’EXERCICI 2018.
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Isabel Cabrera Barbero, cap de Subsecció de
Suport a la Gestió dels Espais Litorals de la Diputació de Barcelona, que exposa als assistents
el present punt de l’Ordre del dia, així el conjunt de la informació que consta a l’expedient.
A continuació i per part del Sr. Secretari es dóna lectura a la proposta d’acord. Seguidament,
se sotmet a votació el present punt de l’ordre del dia, essent que per unanimitat dels assistents
s’aprova el següent acord:
“En sessió ordinària del Consell Plenari de 19 de novembre de 2015 i d’acord amb el que
s’estableix a l’article 39 dels vigents Estatuts del Consorci del Parc de la Serralada Litoral, el
Consell Plenari per majoria absoluta dels seus membres va aprovar el Pla financer de caràcter
quadriennal que va definir els criteris de les aportacions ordinàries dels ens municipals
consorciats pel període 2016-2019 i la seva quantia i, si s’escau, actualització.
En sessió ordinària del Consell Plenari de 21 de juliol de 2016 es van aprovar igualment les
quotes de participació per als exercicis de 2017 a 2019 de l’Ajuntament d’Òrrius, per un import
de 2.689,59 euros, per a cada una de les anualitats
Atès aquests acords, i no havent-se produït circumstàncies que comportin la seva modificació.
Vist que La Generalitat de Catalunya va comunicar una aportació prevista en concepte de
quota de participació d’aquest ens de 25.000,00€ pendent de consignació en el pressupost de
l’exercici. 2018
Vist que la Diputació de Barcelona, ha consignat en el seu pressupost per 2018 - en tràmit
d’aprovació - una aportació de 555.600,00€ al Consorci del Parc de la Serralada Litoral en
concepte de quota de participació per l’exercici 2018.
Vist que el Consorci necessita garantir que disposa a la Tresoreria dels recursos econòmics
suficients per fer front a les despeses de personal i despeses generals i precisa de l’efectiu
pagament de les aportacions dels ens consorciats per tal d’assegurar la continuïtat del seu
funcionament, es fa necessari fixar una previsió d’ingrés.
És per això que es proposa l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- APROVAR les quotes de participació per l’exercici 2018 pels imports que
s’especifiquen:

455.00

Aportació ordinària Generalitat de Catalunya

25.000,00

461.00

Aportació ordinària Diputació de Barcelona

555.600,00

462.01

Aportació ordinària Ajuntament d’Alella

12.427,93

462.02

Aportació ordinària Ajuntament d’Argentona

19.902,25

462.03

Aportació ordinària Ajuntament de Cabrera de Mar

8.145,79

462.04

Aportació ordinària Ajuntament de Cabrils

8.074,62

462.05

Aportació ordinària Ajuntament de Martorelles

7.292,54

462.06

Aportació ordinària Ajuntament de Montornès del Vallès

18.957,28

462.07

Aportació ordinària Ajuntament d'Òrrius

2.689,59

462.08

Aportació ordinària Ajuntament de Premià de Dalt

13.600,89

462.09

Aportació ordinària Ajuntament de la Roca del Vallès

22.580,37

462.10

Aportació ordinària Ajuntament de Sta. Mª de Martorelles

2.414,56

462.11

Aportació ordinària Ajuntament de Teià

8.294,07

462.12

Aportació ordinària de l’ Ajuntament de Tiana

1.634,79

462.13

Aportació ordinària Ajuntament de Vallromanes

5.593,22

462.14

Aportació ordinària Ajuntament de Vilanova del Vallès

9.686,84

462.15

Aportació ordinària Ajuntament de Vilassar de Dalt

12.866,89

465.01

Aportació ordinària Consell Comarcal del Maresme

7.733,79

465.02

Aportació ordinària Consell Comarcal del Vallès Oriental

7.733,79

Segon.- APROVAR el calendari de pagament fraccionat de la quota en els terminis següents:
Pagament del 50% de la quota prevista per a 2018 abans del 30 de juny de 2018
Pagament del 50% restant abans del 31 d’octubre de 2018
Amb l’excepció expressa de la Generalitat de Catalunya, que establirà les dates de pagament
en funció del conveni que es subscrigui i de la Diputació de Barcelona que té fixades les dates
de pagament de les aportacions dins de la segona quinzena del primer mes de cada trimestre.
Tercer.- NOTIFICAR-HO als interessats per al seu coneixement i efectes escaients.”
Essent les 9:26 hores s’incorpora a la present sessió de Consell Plenari del Parc Serralada
Litoral el Sr. Albert Gil Gutiérrez, representant de l’Ajuntament de la Roca del Vallès.
3. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA DE PRESSUPOST PER L’EXERCICI
2018:
A) MEMÒRIA DE LA PRESIDÈNCIA EXPLICATIVA DEL SEU CONTINGUT I DE LES
PRINCIPALS MODIFICACIONS QUE PRESENTA EN RELACIÓ AMB EL VIGENT.
B) PRESSUPOST D’INGRESSOS I DE DESPESES PER L’EXERCICI 2018
C) BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2018
D) INFORME D’INTERVENCIÓ D’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST 2018
E) INFORME D’ESTABILITAT FINANCERA DEL PRESSUPOST 2018
F) ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ A 31/01/2016
G) ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST CORRENT A 30/06/2017
H) ANNEX DE PERSONAL PER L’EXERCICI 2018
I)
PROGRAMA I OBJECTIUS PER L’EXERCICI 2018

El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Isabel Cabrera Barbero, funcionari de la Diputació
de Barcelona, que exposa als assistents el present punt de l’Ordre del dia, així el conjunt de la
informació que consta a l’expedient, exposant el següent:
PRESSUPOST PARC DE LA SERRALADA LITORAL 2018
Aportacions dels ens consorciats 2018
Pressupost total d’Ingressos: 750.379,21€

Pressupost de Despeses per capítols
Pressupost total de Despeses: 750.379,21€

Aspectes remarcables
• Lleugera baixada de l’import de Capítol I (0,41%):
1. Reducció durada contracte dels 4 guaites campanya de vigilància a 2 mesos i mig
2. Increment durada contracte dels 2 guardes de campanya a 4 mesos i mig
•
1.

El Capítol II presenta un increment en 11.705,69 €:
Tot i que l’import pel desenvolupament d’Estudis i treballs tècnics es similar al de
2017 es pot fer front a més línies d’estudi gràcies a que part d’elles es duen a terme
amb pressupost

Seguiment de micromamífers. SEMICE
Filmació de rapinyaires
Pla conservació
Seguiment de la flora amenaçada

1.500,00 €
1.600,00 €
10.000,00 €
900,00 €

Seguiment del tritó verd i gripau d’esperons
Seguiment punts d’aigua
TOTAL
Programa de seguiment de senglar
Seguiment de rapinyaires i filmació de nius
Organització i coordinació guia del "Parc a Taula"
Seguiment de ropalòcers
Seguiment quiròpters

2.300,00 €
1.500,00 €
17.800,00 €
Conveni XPN
Conveni XPN
Conveni XPN
Conveni XPN
Conveni XPN

2. La partida d’Atencions protocol·làries presenta un increment de 6.000 per fer front a
despeses derivades de la commemoració dels 25 anys del parc com aquelles
corresponents al disseny de continguts de la nova exposició itinerant del parc.
3. La partida de Subministrament de combustible presenta un increment d’uns 4.000 € per
fer front a la despesa del consum de llenya de la caldera de biomassa
4. Es preveu l’increment de la partida de Publicacions per incrementar el fons bibliogràfic
del Centre de Documentació del Parc a Vilassar de Dalt.
•

El Capítol IV experimenta una pujada pel funcionament del Centre de Documentació
del Parc vinculat al Museu Arxiu Municipal de Vilassar de Dalt

•

De les inversions de Capítol VI la que resulta més rellevant és la que correspon a
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:
“Atès que la gerència del Consorci del Parc de la Serralada Litoral ha elaborat el projecte de
pressupost del Consorci del Parc de la Serralada Litoral per a l’exercici 2018, que incorpora
l’estat d’ingressos i despeses, la memòria justificativa, la resta de documentació prevista a l’art.
168 i les Bases d’execució del pressupost per a l’any 2018, així com de la plantilla de personal i
la relació de llocs de treball.
Atès que el Pressupost esmentat presenta en el seu estat de despeses uns crèdits inicials
totals de set-cents cinquanta mil tres-cents setanta-nou euros amb vint-i-un cèntims
(750.379,21 €) i en el seu estat d’ingressos unes previsions inicials totals de set-cents
cinquanta mil tres-cents setanta-nou euros amb vint-i-un cèntims (750.379,21 €), resultant en
conseqüència un pressupost equilibrat.
Vist l’Informe de la Intervenció del Consorci.
Vistos els articles 10.5, 10.8 dels Estatuts del Consorci, en relació amb el previst a l’article 122
de la Llei 40/2015, de l’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, que determina el règim
pressupostari, de comptabilitat, control econòmic-financer i patrimonial dels consorcis.
Vistos els articles 112 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local,
els articles 162 a 169 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel
R.D.L. 2/2004, de 5 de març, i resta de normativa vigent aplicable.
Es per tot això que es proposa al Consell Plenari l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- APROVAR el projecte de pressupost del Consorci del Parc de la Serralada Litoral,
corresponent a l’exercici 2018, per un import anivellat de set-cents cinquanta mil tres-cents
setanta-nou euros amb vint-i-un cèntims (750.379,21 €), en compliment del que es preceptua
en l’art. 165 i següents del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per
RDL 2/2004, de 5 de març, i que incorpora l’estat d’ingressos i despeses, la memòria
justificativa, la resta de documentació prevista a l’art. 168 i les Bases d’execució del pressupost
per a l’any 2018, així com de la plantilla de personal i la relació de llocs de treball, que
s’adjunten, tot d’acord amb el previst en l’art. 18.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel
qual es desenvolupa el Capítol I, del Títol VI de l’esmentat text refós i d’acord amb el que
disposen els articles 90 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
l’art. 126.1 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de
les disposicions legals vigents en matèria de règim local, i l’art. 283.1 del text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
SEGON.- ELEVAR a la Diputació de Barcelona el projecte de pressupost del Consorci del Parc
de la Serralada Litoral per a l’any 2018, format per l’estat d’ingressos i despeses, la memòria
justificativa, la resta de documentació prevista a l’art. 168 i les Bases d’execució del pressupost
per a l’any 2018, així com la plantilla de personal i la relació de llocs de treball, per sotmetre’l a
l’aprovació del Ple, dins del Pressupost General de la Diputació de Barcelona, d’acord amb el
que preveu l’art. 122 de la Llei 40/2015, de l’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, en
relació amb els articles 112 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local i els articles 165 i següents del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals ,
aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març.”
Essent les 9:47 hores s’absenta de la present sessió de Consell Plenari del Parc Serralada
Litoral el Sr. Marc Candela Callado, representant de l’Ajuntament de Martorelles.
4. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CALENDARI DE SESSIONS DE LA COMISSIÓ
EXECUTIVA I DEL CONSELL PLENARI PER L’EXERCICI 2018
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 dóna lectura a la proposta d’acord. Seguidament,
se sotmet a votació el present punt de l’ordre del dia, essent que per unanimitat dels assistents,
s’aprova el següent acord:
“L’article 20 dels vigents Estatuts del Consorci disposa que “El Consell Plenari es reunirà, com
a mínim, un cop cada trimestre, en sessió ordinària. El Consell Plenari definirà les dates i hores
de celebració de les sessions”.
D’altra banda el Consorci compta amb una Comissió Executiva que atén, entre d’altres funcions
prestar suport en la confecció de l’ordre del dia de les sessions plenàries.
També cal considerar que havent-se constituït de nou el Consorci cal fixar el calendari de
sessions pel que resta de l’actual exercici.
És per això que es proposa al Consell Plenari l’adopció dels següents acords:
Primer.- APROVAR el calendari de sessions ordinàries segons el criteri següent:
Consell Plenari
A les 09:00 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:

1r trimestre
2n trimestre
3r trimestre
4t trimestre

18 de gener, 09:00h
19 d’abril, 09:00h
19 de juliol, 09:00h
11d’octubre, 09:00h

Les sessions tindran lloc a la seu administrativa del Consorci
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
2n trimestre
3r trimestre
4t trimestre

4 de gener, 09:00h
5 d’abril, 09:00h
5 de juliol, 09:00h
4d’octubre, 09:00h

Les sessions tindran lloc, normalment, en seqüència rotatòria a les seus administratives dels
ajuntaments representats a la Comissió Executiva
Segon. – COMUNICAR a tots els representants el contingut del present acord.
Tercer.- 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”.
5.- RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, LA RESOLUCIÓ DEL PRESIDENT, D013/2017, DE 4 DE
SETEMBRE, D’ADHESIÓ AL CONVENI PER A LA COMPRA ASSOCIADA DE SERVEIS DE
TELEFONIA (CAST 2018-2022)
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Isabel Cabrera Barbero, cap de Subsecció de
Suport a la Gestió dels Espais Litorals de la Diputació de Barcelona, que exposa als assistents
el present punt de l’Ordre del dia, així el conjunt de la informació que consta a l’expedient.
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:
“Atenent a l’interès d’aquest Consorci d’obtenir un benefici tècnic, una millora econòmica i una
major eficiència en la gestió de procediments en la contractació del servei de telefonia el
president del Consorci va dictar el decret 013/2017, de 4 de setembre, amb el contingut literal
següent:
“El Consorci LOCALRET, que agrupa municipis de tot Catalunya i entitats municipalistes, té
atribuïdes com a funcions estatutàries, entre d'altres, la contractació centralitzada i/o la gestió
de la prestació de serveis de telecomunicacions, amb la finalitat d’optimitzar les xarxes de
comunicacions electròniques i potenciar l’estalvi econòmic d’aquests serveis.
El 6 de juliol de 2017 el Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona han signat un conveni
de col·laboració l’objecte del qual és establir les bases i condicions en què es portarà a terme
la contractació agregada dels serveis de telecomunicacions, conjuntament amb tots aquells
ens locals de la demarcació de Barcelona, i ens dependents d'aquests, que s’hi adhereixin, a fi
d’obtenir un benefici tant tècnic, com de gestió de procediments i econòmic.

Vist l'interès del Consorci del Parc de la Serralada Litoral d’adherir-se al citat conveni i que l’any
2018 preveu una despesa estimada de 1.320,00€ per a la contractació centralitzada de serveis
de telecomunicacions mòbils de veu i dades.
Vist allò que disposen l'article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local; els articles 303 a 311 del Decret 179/1985, de 13 de juny, que aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals (endavant, ROAS); els articles 47 a 53 de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic; i els articles 107 a 112 de la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, sobre la capacitat de les administracions locals per formalitzar convenis de
cooperació tècnica i administrativa en assumptes d’interès comú; i vist, així mateix, que l’article
205 del Text Refós de la llei de contractes del sector públic reconeix la possibilitat d’acords
entre les corporacions locals per dur a terme sistemes d’adquisició centralitzada.
Vist que d’acord amb les instruccions de l’Oficina de Seguiment l’accés a la CAST es requereix
d’un acord d’adhesió que ha de ser tramés a la Diputació de Barcelona mitjançant EACAT
abans del 30 de setembre de 2017, que d’acord amb els Estatuts de Consorci és competència
del Consell Plenari tant la delegació de funcions fetes per altres Administracions públiques
diferents de les consorciades (art. 10.7) com aprovar els contractes plurianuals quan la seva
durada sigui superior a quatre anys (art. 10.10) i que aquest òrgan té previst celebrar la propera
sessió el 10 d’octubre de 2017.
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.
En virtut de tot això,
HE RESOLT:
Primer.- APROVAR l’adhesió del Consorci del Parc de la Serralada Litoral al conveni de
col·laboració subscrit el 6 de juliol de 2017 entre el Consorci LOCALRET i la Diputació de
Barcelona per a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions, del qual
s’adjunta còpia com annex I, tot assumint el compromís de complir les obligacions que se’n
derivin.
Les modificacions, adaptacions i/o ampliacions de dit conveni s’entendran acceptades peL
Consorci del Parc de la Serralada Litoral pel sol fet de no revocar l’adhesió dins dels 30 dies
hàbils següents a la notificació de la seva aprovació.
Segon.- AUTORITZAR àmpliament i expressa el Consorci LOCALRET i la Diputació de
Barcelona, indistintament, perquè, en nom i representació del Consorci del Parc de la Serralada
Litoral, puguin obtenir de qualsevol operador de telecomunicacions les seves dades de
facturació i consum. A tal efecte, aquest ens facilitarà a la Diputació de Barcelona i a
LOCALRET les claus d’accés per a la consulta telemàtica de l’esmentada informació.
La documentació i informació obtingudes, així com la informació d’accés a les plataformes
d’informació telemàtica, tenen caràcter confidencial i no podran ser objecte de reproducció total
o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni
transmetre a tercers fora de l’estricte àmbit d’execució d’aquest procediment de contractació.
La vigència d’aquesta autorització es circumscriu a la de l’adhesió al conveni referit en l’acord
primer.

Tercer.- ESTABLIR que la despesa màxima anual que aquest Consorci preveu destinar a la
contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions que dugui a terme LOCALRET serà
d’un import de mil tres-cents vint euros, IVA inclòs, , per al lot que tot seguit es detalla:
Lot
2

Import/any (€)
Telecomunicacions mòbils de veu i dades

1320,00 €

Quart.- DECLARAR que s’assumeix el compromís de realitzar la consignació pressupostària
suficient per a la prestació d’aquest servei en els exercicis afectats per aquesta contractació
centralitzada (que previsiblement s’iniciarà el 2018 i tindrà una durada inicial de 4 anys) en el
pressupost del Consorci del Parc de la Serralada Litoral.
Cinquè.- FACULTAR àmpliament i expressa el senyor Andreu Bosch i Rodoreda, president del
Consorci del Parc de la Serralada Litoral per realitzar els tràmits i adoptar les resolucions
necessàries per executar els presents acords.
Sisè.- DONAR-NE compte, als efectes de ratificació, a la propera sessió plenària que se
celebri”
És per això que es proposa l’adopció del següent
ACORD
Primer.- RATIFICAR el decret de la presidència del Consorci núm. 006/2017, d’1 de març, de
modificació de la de la segona sessió ordinària del Consell Plenari.”
6.-

PRENDRE CONEIXEMENT DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A TERCERS.

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 dóna lectura a la proposta d’acord. Seguidament,
se sotmet a votació el present punt de l’ordre del dia, essent que per unanimitat dels assistents,
s’aprova el següent acord:
“El període mitjà de pagament definit en el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es
desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les
administracions públiques, mesura el retard en el pagament del deute comercial en termes
econòmics, com a indicador diferent respecte del període legal de pagament establert en el text
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, i en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials. Aquest mesurament amb criteris
estrictament econòmics pot prendre valor negatiu si l'Administració paga abans que hagin
transcorregut trenta dies naturals des de la presentació de les factures o certificacions d'obra,
segons correspongui o si al final del període per a la remissió de la informació encara no han
transcorregut, en les operacions pendents de pagament, aquests trenta dies.
Tal i com ordena l'article 6.2 de l'esmentat Reial Decret, les corporacions locals han de remetre
al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques així com publicar de manera periòdica la
informació relativa al seu període mitjà de pagament a proveïdors referit al trimestre de
referència
Les dades a incloure en l'aplicació informàtica de càlcul del període mitjà de pagament són les

següents::
- Ràtio de les operacions pagades.
- Ràtio de les operacions pendents de pagament
- Import total de pagaments realitzats
- Import total de pagaments pendents
El Consorci del Parc de la Serralada Litoral ha donat compliment a les seves obligacions
comunicant al MINHAP mitjançant el seu portal web la informació referida a cada trimestre de
l’any abans del dia trenta del mes següent a la finalització del corresponent trimestre.
Es proposa al Consell Plenari l’adopció del següents
ACORDS:
PRIMER.- PRENDRE CONEIXEMENT del Període Mitjà de Pagament (PMP) a proveïdors del
Consorci del Parc de la Serralada Litoral corresponent al tercer trimestre de l’any 2017, d’acord
amb el detall següent:
Any:

2017

Trimestre:

Tercer

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
102
40.458,61
1
296,45
29,66
“
7.- INFORMACIONS DE PRESIDÈNCIA:
- INFORMAR DELS ACTES DEL 25È ANIVERSARI DEL PARC
- INFORMAR DE LA POSSIBLE CESSIÓ D’ÚS DE LES INSTAL•LACIONS DE LA PLANTA
DE COMPOSTATGE I TRACTAMENT DE FANGS QUE L’ACA TÉ A TEIÀ PER DESTINARLES A LA GESTIÓ O TRANSFERÈNCIA DE BIOMASSA PROCEDENT DE LA GESTIÓ
FORESTAL DEL PARC.
Intervé el Sr. President per informar en primer lloc dels actes del 25è aniversari del Parc. Ha
estat en un acte que s’ha fet al Teatre La Massa, de Vilassar de Dalt, i que ha comptat amb la
participació del meteoròleg Francesc Mauri, de TV3, i del quartet de corda Voilà. L’acte va
comptar amb la participació de representants de la Diputació de Barcelona i dels ajuntaments i
altres administracions que formen part del consorci i també persones que hi treballen o hi han
treballat.
El Sr. President agraeix a totes les autoritats i assistents a l’acte la seva presencia en aquesta
efemèride, i celebra la gran assistència amb que es va comptar a l’acte, així com el seu
desenvolupament, i tot el seu contingut.
Seguidament informa de la possible cessió d’ús de les instal•lacions de la planta de
compostatge i tractament de fangs que l’ACA té a Teià per destinar-les a la gestió o
transferència de biomassa procedent de la gestió forestal del parc.
8.- INFORMACIONS DE GERÈNCIA
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Isabel Cabrera Barbero, cap de Subsecció de
Suport a la Gestió dels Espais Litorals de la Diputació de Barcelona, que exposa als assistents
el contingut de l’informe de gestió, exposant el següent:
CONSERVACIÓ I TRACTAMENT FÍSIC DEL TERRITORI
-

Ropalòcers: Conveni DIBA-Museu de Granollers.
Treball de camp amb personal del parc (de març a octubre)

-

Quiròpters: Conveni DIBA-Museu de Granollers.
Treball de camp amb personal del parc
Revisió de les 50 caixes-niu de 10 estacions (setembre)
Senglar: Conveni DIBA - Minuartia:
Inici de presa de dades per part de les colles de senglar. Temporada 2017-2018

Pla de Conservació:
- Tritó verd (Triturus marmoratus) Conveni Parc Serralada Litoral - Societat Catalana
d’Herpetologia
Alliberament d’individus metamòrfics en una de les 4 basses que es fa el seguiment
Accions de conservació
- Font d’en Mamet (Vilassar de Dalt)-Setembre de 2017
Tancament del perímetre de la font per afavorir la regeneració de la vegetació i evitar
l’accés de ramats
- Itinerari de les fonts (Santa Mª de Martorelles)-Setembre 2017
- Restauració de la bassa del Torrent de Sant Bertomeu (La Roca del Vallés)
Octubre de 2017
• Buidatge de sediments
• Col·laboren amb el parc ADFs i entitats naturalistes
• Cal muntatge d’una tirolina per part d’una empresa especialitzada pel trasllat
dels sediments extrets
Pla d’actuacions de millora de l’entorn del patrimoni arqueològic. Conveni Caixa 2015-2016
Objectius:
• Posar en valor el patrimoni arqueològic del parc
• Facilitar l’accés, la transitabilitat i l’estudi de l’àrea confrontant als jaciments.
• Protegir els elements singulars afavorint un bosc madur.
Zones d’actuació:
En execució
• Castell de Sant Miquel (Vallromanes i Montornès del Vallés).
Previsió inici dels treballs al novembre
• Cèllecs (Òrrius).
• Burriac (Cabrera de Mar)
• Castellruf (Santa Maria de Martorelles)
Protecció de l’àmbit de les excavacions arqueològiques del castell de Sant Miquel
Prevenció d’incendis
Incendis durant la Campanya de Vigilància:
MUNICIPI

DATA

PARATGE

SUPERFÍCIE

Vilassar de Dalt

18 juny

Torrent d’en Daniel

Argentona

23 juny

Riera del barri de Cros

La Roca del Vallés

3 juliol

Torrent de Sant Agnès

Argentona

17 juliol

Planes de Can l’Espinal

0,094 ha

La Roca del Vallès

17 juliol

Entre Pla del Molí i La Parellada

0,04 ha

Teià

18 juliol

Cau de la Guineu *

Vilassar de Dalt

21 juliol

Can Lloberas *

0,0025 ha

12,00 ha
0,07 ha

*Detecció punts de guaita o guardes del Parc
FOMENT DE DESENVOLUPAMENT I PARTICIPACIÓ
ACTUACIONS XARXA VIÀRIA. MANTENIMENT CAMINS CONSORCI 2017. Octubre
Camí Torre Cèllecs. Ferm i cunetes.

Vilanova del Vallès

171,48 €

Camí de la font Freda a l’Urb. de Can Nadal.
Ferm, cunetes i secció de servei.

Vilanova del Vallès

3.257,97 €

Pista carenera del Vallés. Ferm i caixa.

Sta. Mª Martorelles

2.687,49 €

TOTAL

7.401,50 €

ACTUACIONS XARXA VIÀRIA. INVERSIONS CONSORCI 2017. Novembre
Restauració del Camí de Can Boquet a Can Maimó:
Arranjament de trams amb fort pendent. 280 m.l.

Vilassar de Dalt

36.493,60 €

AJUTS DIBA AJUNTAMENTS PELS AIGUATS 2016
En execució.
ÚS SOCIAL I EDUCACIÓ AMBIENTAL
Recollida de dades de freqüentació del Parc – Metodologia XPN DIBA
Recollida de dades per establir el factor que permeti el càlcul dels usuaris anuals del parc. Es
compta amb la col·laboració de les ADFs
- Ubicació i tipologia de dades recollides:
1. Aparcament del Coll de Clau (Teià) - Comptatge de vehicles
2. Aparcament de la Cornisa (Teià) - Comptatge de vehicles
3. Zona ermita de Sant Mateu (Premià de Dalt) – Comptatge de persones
- Calendari: 1 comptatge per estació.
1 dia entre setmana i caps de setmana
Activitat de voluntariat. Actuacions al Mirador de 9 pin (Alella). 18 de novembre
Col·laboració parc + Ajuntament + ADF + 25 voluntaris Parcs
- Actuació prevista: Neteja de brancatge, esporga i plantació
cremada de nou pins
Publicacions
- Mapa de l’informador. 15 d’octubre
- Desplegable del Parc. Agost
Equipaments del parc
- Condicionament d’aparcaments
Roca d’en Toni (Vilassar de Dalt) i de la Central Elèctrica (Premià de Dalt)
- Condicionament de miradors
Turó d’en Cases (Premià de Dalt) i Cèllecs (Vilanova del Vallès)
25 anys del Parc de la Serralada Litoral
Motivació
- Fer palesa la vinculació municipis / parc.

a

la

zona

- Donar a conèixer aspectes de la gestió del parc al públic en general.
- Fer un reconeixement a institucions i persones que han fet possible l’existència i
la continuïtat del parc
Agenda d’actes
Activitat

Data

Municipi

Exposició a Ca l’Antiga

22 de setembre

Teià

Acte institucional

6 d’octubre

La Massa. Vilassar de
Dalt

Inauguració itinerari de les fonts

8 d’octubre

Santa
Ma
Martorelles

Xerrades història del parc i els seus valors (15)

Tardor 2017
a maig 2018

Tots els municipis

Acte de lliurament de premis 9è Concurs
fotogràfic del Parc

Desembre 2017

La Roca del Vallés

Exposició amb fotos històriques i de la gestió del
parc

Febrer-Març
2018

Museu de Vilassar de
Dalt

Cloenda-Inauguració
itinerant del parc

Maig 2018

A concretar

de

la

nova

exposició

de

Promoció i divulgació
- Pancartes i 15 banderoles venecianes-1 per municipi
- Lliurament de material promocional als assistents als actes 25 anys
- Inauguració exposició fotogràfica Ca l’Antiga
- Inauguració itinerari de les Fonts
- Acte institucional 25 anys
ACTIVITATS GENERALS I DE SUPORT
Modificació del Pla Especial del Parc de la Serralada Litoral
Període
REDACCIÓ
Modificació
Memòria
Pla especial

Juliol 2017
Octubre-Novembre
2017
Octubre-Desembre
2017
Desembre 2017

PARTICIPACIÓ
TRAMITACIÓ
Modificació
Memòria
Pla especial

Desembre
Gener 2018
Gener
2018

2017-

-Desembre

Acord/tràmit
Lliurament proposta de document de modificació (text
i plànols) i de la memòria justificativa
Reunions als ajuntaments de presentació de la
proposta de document de modificació
Redacció document ambiental estratègic
Revisió i tancament del document de modificació i de
la memòria justificativa
Reunions sectorials informatives
Portal de participació web del parc
Tramitació de l’aprovació de la modificació del Pla
Especial (Generalitat de Catalunya).
-Aprovació inicial (primer semestre)
-Aprovació provisional (setembre)
-Aprovació definitiva (desembre)

Informes tècnics Juliol-Octubre 2017
Tipologia d'informe

Nombre d'informes

Filmacions i reportatges fotogràfics

1

Activitats esportives, turístiques i de lleure

12

Aprofitaments de recursos naturals

2

Forestal (Aprofitaments i PTGMF)

1

Informes interns de subvencions a particulars

1

Incendis

2

Urbanístic

2

TOTAL

21

Formació
Guardes: aplicació ORNITHO. 29 de setembre de 2017
9.- 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
D012/2017, de 30 d’agost
D013/2017, de 4 de setembre
D014/2017, de 5 de setembre
D015/2017, de 20 de setembre
D016/2017, de 2 d’octubre

Actualització de la fitxa descriptiva del lloc de treball de
guarda forestal
Adhesió al conveni CAST 2018-2022
Incorporació de les funcions de la gerència al lloc de treball
de Director
Canvi hora del Consell Plenari 2CP05/17
Establiment serveis mínims amb motiu de la vaga de 3
d’octubre de 2017

Decrets del Conseller delegat
No n’hi ha
10.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS
La Presidència manifesta que s’ha d’incorporar a l’ordre del dia de la sessió tres punts
sobrevinguts.
PUNT D’URGÈNCIA 1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ 03 DEL
PRESSUPOST 2017 DE SUPLEMENTS DE CRÈDITS MITJANÇANT ROMANENT DE
TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS

El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Anna Moreno Castells, Interventora del consorci que
intervé per exposar el contingut del present punt de l’ordre del dia i per unanimitat dels
assistents s’acorda la seva urgència així com incorporar-ho dintre de l’ordre del dia dels temes
a tractar en la present sessió de Consell Plenari del Parc Serralada Litoral.
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 durant l’elaboració es va cometre un error en el càlcul del personal.
D’acord amb la Liquidació de l’exercici 2016 el Consorci compta amb un Romanent de
tresoreria per despeses generals de 176.645,07€. Mitjançant decret del president D008/2017,
de 28 de març, va aprovar-se l’expedient 3PS/17 Mod 01 RLT, segons el qual es va disposar
de 14.024,13€ per fer front a crèdits compromisos del l’exercici 2016, resultant un romanent
disponible de 162.620,97€.
Mitjançant la modificació de crèdits número 2 es van utilitzar part d’aquest Romanent per a fer
efectiu el deute pendent del Consorci del Parc de la Serralada Litoral de 34.605,92€, derivat del
reintegrament de l’aplicació del superàvit de l’exercici 2013, amb la Diputació de Barcelona.
Atès que segons l’Article 12 de les Bases d’Execució del Pressupost 2017 L’aprovació dels
expedients de crèdits extraordinaris i de suplement de crèdits correspon, previ informe de la
Intervenció, al Consell Plenari.
En virtut de tot això, es proposa al Consell Plenari l’adopció del següent acord:
Primer.- APROVAR la Modificació 03 del pressupost 2017 de suplement de crèdits mitjançant
incorporació de romanent líquid de tresoreria per a despeses generals per tal de fer front a les
depeses de personal d’aquest Consorci, l’expedient complet de la qual que es tramita amb el
número 3PS/17-Mod 03 SC s’incorpora com a annex al present acord, formant-ne part del
mateix a tots els efectes legals.
Segon.- Aquesta resolució és ferma i executiva sense necessitat d’ulteriors tràmits, per la qual
cosa es procedirà per part del servei d’Intervenció, a incorporar el suplement de crèdits
aprovats tant a despeses com a ingressos, a la comptabilitat del Consorci amb efectes
immediats.”
PUNT D’URGÈNCIA 2.- PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL DECRET 015/2017, DE 26 DE
SETEMBRE, DE MODIFICACIÓ DE L’HORA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL PLENARI DE
10 D’OCTUBRE DE 2017
El Sr. President cedeix la paraula al Sr. Secretari del consorci que intervé per exposar el
contingut del present punt de l’ordre del dia i per unanimitat dels assistents s’acorda la seva
urgència així com incorporar-ho dintre de l’ordre del dia dels temes a tractar en la present
sessió de Consell Plenari del Parc Serralada Litoral.
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:

“Atenent a motius sobrevinguts que van fer necessari modificar l’hora de la quarta sessió
ordinària del Consell Plenari el president del Consorci va dictar el decret 015/2017, de 26 de
setembre amb el contingut literal següent:
“El Consell Plenari en sessió ordinària el 18 de juliol de 2017 va prendre, en la part que és
d’interès, l’acord següent:
Primer.- MODIFICAR la data de celebració de la propera sessió ordinària del Consell Plenari
segons els detall següent:
Traslladar la sessió del Consell Plenari prevista pel 17 d’octubre de 2017 a les 13:00 hores
al dimarts 10 d’octubre de 2017 a les 13:00 hores
Per raons sobrevingudes es fa necessari modificar l’hora de celebració de la propera sessió
ordinària del Consell Plenari.
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
Primer.- EXCEPCIONAR l’hora de celebració de la propera sessió ordinària del Consell Plenari
segons els detall següent:
-

Traslladar la sessió del Consell Plenari prevista pel 10 d’octubre de 2017 a les 13:00
hores
al dimarts 10 d’octubre de 2017 a les 9:00 hores

Segon.- NOTIFICAR als representants dels ens consorciats del contingut de la present
resolució
Tercer.- DONAR-NE compte, als efectes de ratificació, a la propera sessió plenària que se
celebri”
És per això que es proposa l’adopció del següent:
ACORD
Primer.- RATIFICAR el decret de la presidència del Consorci núm. 015/2017, de 26 de
setembre modificant l’hora de la quarta sessió ordinària del Consell Plenari.“
PUNT D’URGÈNCIA 3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’APLICACIÓ D’UN 1 PER CENT
EN LES RETRIBUCIONS BÀSIQUES I COMPLEMENTÀRIES DEL PERSONAL EN
APLICACIÓ DE LA LPGE 2017
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Isabel Cabrera Barbero, cap de Subsecció de
Suport a la Gestió dels Espais Litorals de la Diputació de Barcelona, que exposa el contingut
del present punt de l’ordre del dia i per unanimitat dels assistents s’acorda la seva urgència així
com incorporar-ho dintre de l’ordre del dia dels temes a tractar en la present sessió de Consell
Plenari del Parc Serralada Litoral.

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 el que disposa l’apartat segon de l’article 18 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de
Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2017 (BOE núm. 153 de 28 de juny), en el sentit que
les retribucions del personal al servei del sector públic no podran experimentar un increment
global superior a l’1 per cent respecte a les vigents a 31 de desembre de 2016, i incorpora, a
l’apartat cinquè del mateix article, les quanties a percebre en les nòmines ordinàries de gener a
desembre de 2017 i en les pagues extraordinàries de juny i desembre de 2017 en concepte de
sou, triennis ja incrementades en un 1 per cent respecte a les quanties corresponents de 2016,
normativa que és d’obligat compliment per a les administracions públiques en aplicació del que
disposa l’apartat onzè d’aquest mateix article 18.
En aplicació de l’esmentada Llei 3/2017 el Ple de la Diputació de Barcelona en sessió de 20 de
juliol de 2017 va aprovar l’increment d’un 1 per cent de les retribucions bàsiques i
complementàries del personal de la corporació i consorcis en els quals aquesta participa el
personal dels quals estigui adscrit al conveni de la Diputació de Barcelona.
El personal del Consorci del Parc de la Serralada Litoral té com a ens d’adscripció la Diputació
de Barcelona i el seu personal es troba adherit al conveni d’aquesta corporació.
S’ha observat, d’acord amb el nivell actual d’execució de despeses del capítol 1 del pressupost
del Consorci, que existeix crèdit suficient per fer front a la despesa produïda per aquest
increment retributiu.
És per això que es proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER.- APROVAR un increment d’un 1 per cent, amb caràcter general, respecte les
retribucions, bàsiques i complementàries, dels funcionaris, personal laboral i eventual del
Consorci del Parc de la Serralada Litoral, vigents a 31 de desembre de 2016, amb efecte de l’1
de gener de 2017 d’acord amb els imports recollits a les Taules retributives consolidades
aprovades pel Ple de la Diputació de Barcelona en sessió de 20 de juliol de 2017.
SEGON.- ACORDAR que aquest acord tindrà efecte retroactiu des de l’1 de gener de 2017.
TERCER.- ACORDAR que les despeses que es derivin d’aquests acords en relació amb
l’increment de les retribucions en un 1 per cent aniran a càrrec de les partides corresponents
del pressupost del Consorci del Parc de la Serralada Litoral per a l’any 2017. “
17.- INFORMES, PETICIONS I PREGUNTES
El Sr. President vol fer constar un agraïment especial a la Sra. Montse Grau i a tot el personal
del Consorci que ha col·laborat activament en la preparació de l’acte commemoratiu del 25è
aniversari de la creació del Consorci del Parc de la Serralada Litoral que es va portar a terme al
Teatre La Massa de Vilassar de Dalt.
Seguidament intervé el Sr. Joan Daví i Mallol, representant del Consell Comarcal del Vallès
Oriental per formular el següent prec. Demana que s’estudiï la utilització de grava reciclada
d’enderroc a l’hora de portar a terme l’arranjament de camins. També pregunta per si al
Consorci tenim algun conveni amb serveis penitenciaris per tenir algun penat que substitueixi la
pena per treball.

Li respon a la primera de les qüestions la Sra. Isabel Cabrera Barbero, cap de Subsecció de
Suport a la Gestió dels Espais Litorals de la Diputació de Barcelona, que posa de manifest que
en funció del lloc on s’ha d’utilitzar, hi ha empreses que ho desaconsellen.
I no havent res més a tractar, el Sr. Vicepresident Primer declara acabada la sessió a les 10:49
hores, de la qual s’estén la present acta que com a Secretari certifico.
Vist i Plau

El President
Andreu Bosch i Rodoreda

El Secretari
Santiago Pérez i Olmedo

