ACTA
Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

CP/2018/4

Consell Plenari

Data

11 / d’octubre / 2018

Durada

Des de les 13:10 fins a les 14:54 hores

Lloc

Sala d’Actes de Can Magarola, seu del Consorci

Presidida per

Andreu Bosch Rodoreda

Secretari

Santiago Pérez Olmedo

Andreu Bosch Rodoreda (2 de 2)
President
Fecha Firma: 04/02/2019
HASH: eb1021a353b10da2c51cc8e373ff5b1e

A Alella, comarca del Maresme, a les tretze hores i deu minuts del dia 11 d’octubre de 2018, 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:
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
Sr. Marc Candela Collado, representant de l’Ajuntament de Martorelles
Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, representant de l’Ajuntament de Teià
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
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.
Sr. Carles Dalmases Llordes, cap de l’Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisis Territorial de la
Gerència de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona.
Sra. Lígia Espejo Arenas, arquitecta de l’Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisis Territorial de
la Gerència de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona.
Ha anunciat la seva assistència durant el decurs de la sessió:
Sra. Maria del Mar Garcia Martos, representant de l’Ajuntament de Montornès del Vallès
Sr. Jordi Rull i Claus, representant de l’Ajuntament d’Òrrius.
Sr. Ferran Miralles i Perpinyà, representant de la Generalitat de Catalunya
Han excusat la seva assistència:
Sra. Maria Teresa Vilaró i Comas, representant de l’Ajuntament d’Alella
Sr. Josep Triadó Bergés, representant del Consell Comarcal del Maresme
Sra. Olivia Monés Estévez, representant de l’Ajuntament de Sta. Mª Martorelles
Sr. Xavier Doñate Rodrigo, representant de l’Ajuntament de Tiana.
Sr. David Ricart Miró, representant de l’Ajuntament de Vallromanes.
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Tipus de convocatòria

ACTA DEL CONSELL PLENARI

Santiago Pérez Olmedo (1 de 2)
Secretari
Data Signatura: 01/02/2019
HASH: c08b2337f6ace905659d2ef7464b1de1

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

Sr. Jesús Calderer i Palau, representant de la Diputació de Barcelona.
Sr. Jordi Bellapart Colomer, conseller-delegat del Consorci
No han assistit:
Sr. Antonio López Guillén, representant de l’Ajuntament de Premià de Dalt
Sra. Aina Gómez Herrera, representant designada per l’Ajuntament d’Argentona
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 13:16 hores s’incorporen a la present sessió ordinària de Consell Plenari del
Consorci del Parc Serralada Litoral el Sr. Jordi Rull i Claus, representant de l’Ajuntament
d’Òrrius.
Abans de continuar amb el següent punt de l’ordre del dia, el Sr. President exposa als
assistents la següent informació, que caldria exposar en el punt d’informes, precs i preguntes,
però que per raons de màxima assistència, ja que al final de la sessió alguns representants, per
motius d’agenda, hauràs d’haver-se absentat de la reunió, passa a exposar en aquests
moments:
“El Consell Plenari del Consorci, en sessió ordinària de data 19 d’abril de 2018, va aprovar la
proposta de Modificació 03 del pressupost 2018 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 va tramitar amb
el número 3PS/18-Mod 03 SC.
Atesa la pertinença del Consorci al Sector Públic de la Diputació de Barcelona, va remetre el
25 de juliol de 2018 al Servei de Programació de la Direcció de Serveis de Planificació
Econòmica la dita proposta per sotmetre-la a l’aprovació del Ple, 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.
El 26 de juliol de 2018 el cap del Servei va respondre mitjançant correu electrònic que:
En relació a la vostra proposta de modificació de pressupost, us informem que la Diputació de
Barcelona, per acord de Ple de data 26/04/2018, va aprovar el Pla econòmic i financer per als
exercicis 2018 i 2019 del sector públic de la Diputació de Barcelona. Aquest Pla contempla
unes previsions econòmiques per al conjunt del sector públic de la Diputació per complir amb
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A continuació, per unanimitat dels assistents, s’aprova l’acta de la sessió ordinària de Consell
Plenari del Consorci Parc Serralada Litoral 2CP03/18 de 19 de juliol de 2018.
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1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 2CP03/18 de 19
DE JULIOL
Havent estat distribuït l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de Consell Plenari del
Consorci Parc Serralada Litoral 2CP03/18 de 19 de juliol de 2018 juntament amb la tramesa de
la convocatòria de la present sessió, seguidament se sotmet a votació.

ACTA DEL CONSELL PLENARI

Essent les 13:10 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.

les diferents regles fiscals recollides a la Llei Orgànica 2/2012 d’estabilitat i sostenibilitat
financera. Per aquest motiu us informem la impossibilitat de tramitar la vostra proposta de
modificació del pressupost del Consorci del Parc de la Serralada Litoral.
Davant d’aquesta circumstància s’escau informar a aquest Consell Plenari que no s’aplicarà la
modificació prevista i que els recursos necessaris per finançar a les depeses de personal
sobrevingudes durant l’exercici hauran s’obtindran d’una menor despesa corrent i d’inversió.”
2. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES APORTACIONS ECONÒMIQUES DELS ENS
CONSORCIATS I EL CALENDARI DE PAGAMENT PER A L’EXERCICI 2019

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. 2019
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 2019.
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 2019 pels imports que
s’especifiquen:
450.01
461.00
462.01
462.02
462.03
462.04
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Aportació ordinària Generalitat de Catalunya
Aportació ordinària Diputació de Barcelona
Aportació ordinària Ajuntament d’Alella
Aportació ordinària Ajuntament d’Argentona
Aportació ordinària Ajuntament de Cabrera de Mar
Aportació ordinària Ajuntament de Cabrils

25.000,00
555.600,00
12.427,93
19.902,25
8.145,79
8.074,62
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“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.
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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 exposa als assistents el present punt de l’Ordre del dia.

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 2019
Pagament del 50% restant abans del 31 d’octubre de 2019
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 13:32 hores s’incorpora a la present sessió ordinària de Consell Plenari del Consorci
del Parc Serralada Litoral el Sr. Ferran Miralles i Perpinyà, representant de la Generalitat de
Catalunya i la Sra. Maria del Mar Garcia Martos, representant de l’Ajuntament de Montornès del
Vallès.
3.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PRESSUPOST, LA PLANTILLA I LA RELACIÓ DE
LLOCS DE TREBALL PER L’EXERCICI 2019.
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Isabel Cabrera Barbero, directora del Consorci, que
exposa als assistents el present punt de l’Ordre del dia, de forma extensa, exposant les
principals variacions respecte el pressupost de l’any anterior.
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 direcció del Consorci del Parc de la Serralada Litoral ha elaborat el pressupost del
Consorci del Parc de la Serralada Litoral per a l’exercici 2019, 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 2019, 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
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7.292,54
18.957,28
2.689,59
13.600,89
22.580,37
2.414,56
8.294,07
1.634,79
5.593,22
9.686,84
12.866,89
7.733,79
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465.02

Aportació ordinària Ajuntament de Martorelles
Aportació ordinària Ajuntament de Montornès del Vallès
Aportació ordinària Ajuntament d'Órrius
Aportació ordinària Ajuntament de Premià de Dalt
Aportació ordinària Ajuntament de la Roca del Vallès
Aportació ordinària Ajuntament de Sta. Mª de Martorelles
Aportació ordinària Ajuntament de Teià
Aportació ordinària de l’ Ajuntament de Tiana
Aportació ordinària Ajuntament de Vallromanes
Aportació ordinària Ajuntament de Vilanova del Vallès
Aportació ordinària Ajuntament de Vilassar de Dalt
Aportació ordinària Consell Comarcal del Maresme
Aportació ordinària Consell Comarcal del Vallès
Oriental

ACTA DEL CONSELL PLENARI

462.05
462.06
462.07
462.08
462.09
462.10
462.11
462.12
462.13
462.14
462.15
465.01

cinquanta mil tres-cents setanta-nou euros amb vint-i-un cèntims (750.379,21 €), resultant en
conseqüència un pressupost equilibrat.

Es per tot això que es proposa al Consell Plenari l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar inicialment el pressupost general i per a l’exercici 2019, integrat pels
documents:
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 2019
c) Bases d’execució del pressupost 2019
d) Informe d’Intervenció d’aprovació del pressupost 2019
e) Informe econòmic i financer del pressupost 2019
f) Estat d’execució del pressupost corrent a 10/10/2018
g) Annex de personal per l’exercici 2019
h) Programa i objectius per l’exercici 2019

I amb els següents estats d’ingressos i despeses :
Pressupost d'Ingressos
CAP. III
TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
CAP. IV
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP.V
INGRESSOS PATRIMONIALS
Total Ingressos
Pressupost de Despeses
CAP.I
DESPESES DE PERSONAL
CAP.II
DESPESES CORRENTS
CAP.III
DESPESES FINANCERES
CAP.IV
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP.VI
INVERSIONS
Total despeses

50,00
750.229,21
100,00
750.379,21
579.842,83
119.849,79
500,00
22.716,40
27.470,19
750.379,21

SEGON.- Aprovar inicialment les Bases d’Execució del Pressupost 2019, les quals consten
com a annex adjunt al present acord, formant-ne part del mateix a tots els efectes legals
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Atès que el Consell Plenari és l’òrgan competent per a l’aprovació del pressupost anual
d’explotació i inversions, d’acord amb l’article 10.5 dels estatuts
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Atès el que disposen:
- Articles 162 i següents del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
(LLRHL).
- Articles 12, 13, 18, 19 i 20 del Reial Decret 500/1990 de 20 d'abril de
Desenvolupament Pressupostari.
- Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’Estructura dels
Pressupostos de les Entitats Locals, modificada per l’Ordre HAP/419/2014, de 14 de
març.
- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera.

ACTA DEL CONSELL PLENARI

Vist l’Informe de la Intervenció i el de la Secretaria del Consorci.

TERCER.- Aprovar inicialment la plantilla de personal del Consorci, d’acord amb el quadre
següent:
PLANTILLA DEL PERSONAL – EXERCICI 2019
(Art. 26 del Decret 214/1990, de 30 de juliol)
Grup

No
dotades

Vacants

Places

2
1
1
1

1
1
1

0
0
0
0

C1

7

3

3

C2

3

2

2

C2
C2

2
8
25

2
8
18

0
4
9

QUART.- Aprovar inicialment la Relació de Llocs de Treball descrits a les fitxes resumides en
l’índex següent:
RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 2019
(Art. 26 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol)
Amb motiu de l’aprovació del pressupost corresponent a l’exercici 2019 s’escau aprovar la
Relació de Llocs de Treball del Consorci del Parc de la Serralada Litoral.

Lloc de treball
Auxiliar administratiu
Biòleg
Cap d'Unitat de Guarderia
Director
Gerent
Guaita
Guarda forestal
Responsable de Gestió Administrativa
Secretari
Interventor
Tècnic Assessor de la Presidència
Tècnic en Gestió del Medi Natural
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A1
A2
C1
C2
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LABORALS
INDEFINITS
Tècnics superiors
Tècnic mitjà
Tècnics mitjans
Auxiliars administratius
Auxiliars- guarda
forestal
Auxiliars- guarda
forestal (*)
* A extingir
LABORALS
TEMPORALS
Auxiliars
- guarda
Auxiliars
- guaita
Total

ACTA DEL CONSELL PLENARI

Subgru
p

Lloc de treball
Tresorer
CINQUÈ.- Exposar al públic el present expedient d’aprovació inicial del pressupost 2019 de
l’entitat i aprovació de plantilla de personal i mitjançant la inserció d’un anunci en el Butlletí
Oficial de la Província i al tauler d’anuncis del consorci durant el termini de quinze dies hàbils,
durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions, amb el ben entès que de no
formular-se’n cap l’acord inicial esdevindrà definitiu sense necessitat de cap altre acord
exprés.”

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 13:00 hores del tercer dijous del primer mes del trimestre, amb excepció del mes
d’octubre en que tindrà lloc el segon dijous. Es fixen per al 2019 les dates següents:
1r trimestre
2n trimestre
3r trimestre
4t trimestre

17 de gener, 13:00h
18 d’abril, 13:00h
18 de juliol, 13:00h
10 d’octubre, 13:00h

Les sessions tindran lloc a la seu administrativa del Consorci
Comissió Executiva
A les 13:00 hores del dijous dues setmanes abans de la celebració del plenari, amb excepció
del mes d’octubre en que tindrà lloc una setmana abans. Es fixen per al 2019 les dates
següents:
1r trimestre
2n trimestre
3r trimestre
4t trimestre
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3 de gener, 13:00h
4 d’abril, 13:00h
4 de juliol, 13:00h
3 d’octubre, 13:00h
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“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”.
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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.
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

4. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CALENDARI DE SESSIONS DE LA COMISSIÓ
EXECUTIVA I DEL CONSELL PLENARI PER L’EXERCICI 2019.

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. PRENDRE CONEIXEMENT DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A TERCERS.

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 2018, d’acord amb el detall següent:
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“El període mitjà de pagament definit en el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es
desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les
administracions públiques, mesura el retard en el pagament del deute comercial en termes
econòmics, com a indicador diferent respecte del període legal de pagament establert en el text
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, i en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials. Aquest mesurament amb criteris
estrictament econòmics pot prendre valor negatiu si l'Administració paga abans que hagin
transcorregut trenta dies naturals des de la presentació de les factures o certificacions d'obra,
segons correspongui o si al final del període per a la remissió de la informació encara no han
transcorregut, en les operacions pendents de pagament, aquests trenta dies.
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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 al Sr. Secretari del Consorci del Parc de la Serralada Litoral,
que exposa als assistents el present punt de l’Ordre del dia.

Any:

2018
Trimestre:
Tercer
Pagaments realitzats en el trimestre
Fora
del
període
Període mitjà
Dins
del
període
de
pagament
pagament
de pagament
(PMP) (dies)
Nombre de
Nombre de
23,32

Import total
49.118,02

pagaments
1

Import total
567,60

Essent les 14:15 hores s’absenta de la present sessió ordinària de Consell Plenari del Consorci
del Parc Serralada Litoral el Sr. Sr. Marc Candela Collado, representant de l’Ajuntament de
Martorelles.
A continuació el Sr. President cedeix la paraula al Carles Dalmases Llordes, cap de l’Oficina
Tècnica de Planificació i Anàlisis Territorial de la Gerència de Parcs Naturals de la Diputació de
Barcelona que intervé per exposar que s’hauria de tornar a tramitar d’acord amb el projecte i
amb els límits de l’any 2013.
Essent les 14:23 hores s’absenta de 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.
Carles Dalmases Llordes, cap de l’Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisis Territorial de la
Gerència de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona posa de relleu la necessitat de
tramitar de nou l’ampliació del PEIN amb celeritat i d’acord amb el projecte i amb els límits de
l’any 2013, pel grau de maduresa que te i tramitar l’adaptació de la normativa.
Essent les 14:37 hores s’absenta de la present sessió ordinària de Consell Plenari del Consorci
del Parc Serralada Litoral el Sr. Enric Mir i Nuet, representant de l’Ajuntament de Cabrera de
Mar.
A continuació de comú acord entre els assistents s’adopta el compromís que es convocarà una
sessió extraordinària de Consell Plenari del Consorci del Parc Serralada Litoral per tal de parlar
d’aquesta qüestió i adoptar els acords escaients.
7.- INFORMACIONS DE DIRECCIÓ – INFORME DE GESTIÓ – DIRECTRIUS PER A
L’ORGANITZACIÓ D’ACTIVITATS AMB BICICLETA AL PARC DE LA SERRALADA
LITORAL – VALORACIÓ DE LES SESSIONS INFORMATIVES DE LA MODIFICACIÓ DEL
PLA ESPECIAL.
El Sr. President manifesta que aquest punt, en haver-se tractat el tema exposat en el punt
precedent, i essent que alguns membres del Consell Plenari s’han hagut d’absentar i la durada
de la present sessió, passarà a tractar-se en una propera sessió plenària.

9
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El Sr. President cedeix la paraula al Sr. Ferran Miralles i Perpinyà, representant de la
Generalitat de Catalunya, que intervé per manifestar que el Recurs de Cassació interposat
davant el Tribunal Suprem en referència a la impugnació del PEIN no ha sigut admès, essent
que s’ha entès que cal una avaluació ambiental per a una ampliació del PEIN. Com a
conseqüències comenta que el pla especial tenia l’àmbit del conjunt de l’espai, essent que
s’haurà de tornar a fer la tramitació de nou amb una proposta coherent, suficient i sense gaires
alternatives. S’ha de tornar a tramitar l’ampliació del PEIN.
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INFORMACIONS DE LA PRESIDÈNCIA

ACTA DEL CONSELL PLENARI

.”
6.

pagaments
100

de

8.- 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

D015/2018, de 27 de juliol

Contractació d’una treballadora per substitució de la
Tècnica de Gestió del Medi Natural

9. ASSUMPTES SOBREVINGUTS
No n’hi ha.
10. INFORMES, PETICIONS I PREGUNTES
No n’hi ha.
I no havent res més a tractar, el Sr. President declara acabada la sessió a les 14:54 hores, de
la qual s’estén la present acta que com a Secretari certifico.
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Decrets del Conseller delegat
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Càrrecs autoritzats per a la disposició de fons

ACTA DEL CONSELL PLENARI

D015/18, de 8 d’octubre

