2CP02/14
Acta de la sessió ordinària del Consell Plenari del Consorci del Parc de la Serralada Litoral
celebrada el 14 de maig de 2014

A Cabrera de Mar, comarca del Maresme, a les tretze hores i deu minuts del dia 14 de maig
de 2014, es reuneixen en sessió ORDINÀRIA del CONSELL PLENARI a la Sala d’Actes de la
Seu del Consorci, sota la Presidència del Sr. Rafael Ros i Penedo, els representants designats
pels Ens consorciats següents:

Sr. Rafael Ros Penedo, representant de l’Ajuntament de La Roca del Vallès.
Sr. Antoni López Guillén, representant de l’Ajuntament de Premià de Dalt
Sr. José Navarro Martín, representant suplent de l’Ajuntament de Tiana.
Sr. Joan Adell i Pla, representant de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt
Sr. Joaquim Brustenga Etxauri, representant del Consell Comarcal del Vallès Oriental.
Sr. Marià Morera Goberna, representant de la Generalitat de Catalunya.
Assisteixen també, amb veu i sense vot:
Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci
Sr. Jordi Bellapart Colomer, Conseller Delegat del Consorci
Sr. Quique Rasche Villanova, Cap de la Direcció Territorial Oriental de l’Àrea d’Espais Naturals
de la Diputació de Barcelona.
Sr. Jordi Serrano Alcaraz, Tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Alella.
Ha anunciat la seva incorporació durant el decurs de la reunió:
Sra. Nuria Pera Maltes, representant de l’Ajuntament de Cabrera de Mar.
Han excusat la seva assistència:
Sr. Marc Almendro Campillo, representant de l’Ajuntament d’Alella.
Sra. Maria Rosa Viñallonga Antich, representant de l’Ajuntament de Montornès del Vallès.
Sra. Emma Peiró i Sales, representant de l’Ajuntament de Teià
Sr. David Ricart Miró, representant de l’Ajuntament de Vallromanes.
Sr. Ramon Majà Esteve, representant de l’Ajuntament de Vilanova del Vallès
Sr. Andreu Carreras Puigdelliura, representant de la Diputació de Barcelona.
No han assistit:
Sra. Olivia Mones Estevez, Alcalde de Santa Maria de Martorelles.
Sr. Eudald Calvo i Català, representant del Consell Comarcal del Maresme
Sr. Pere Móra Juvinyà, representant de l’Ajuntament d’Argentona.
Sra. Marina Infiesta Sander, representant de l’Ajuntament de Cabrils.
Sr. Juan Francisco Garcia Cava, representant de l’Ajuntament de Martorelles
Hi ha quòrum de constitució en primera convocatòria segons l’establert a l’article 22.2 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 12.42 hores, en primera convocatòria s’obre l’acte donant-se compte per part del Sr.
Secretari, Sr. Santiago Pérez Olmedo, dels punts que consten a la convocatòria i que ja són del
coneixement dels assistents.
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 2CP01/14 DE 19 DE
MARÇ DE 2014
Havent estat distribuït l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del Consell Plenari del
Consorci Parc Serralada Litoral 2CP01/14 de 19 de març de 2014, 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 del Consell
Plenari del Consorci Parc Serralada Litoral 2CP01/14 de 19 de març de 2014.
2.- PRESA DE POSSESSIÓ DE NOUS REPRESENTANTS, SI S’ESCAU.
No estan presents a la sessió plenària cap dels nous representants que han estat nomenats
per alguna de les entitats consorciades i que resten pendents de prendre possessió del càrrec.
3.- DONAR COMPTE DEL DECRET D006/14, DE 31 DE MARÇ, D’APROVACIÓ DEL
PRESSUPOST DE CONDICIONAMENT DE LA MASIA DE CAN MAGAROLA.
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci, que
intervé per exposar extensament aquest punt de l’ordre del dia, exposant el conjunt de les
intervencions que cal efectuar a la masia de Can Magarola per tal d’adequar els espais a
utilitzar com a seu del Consorci del Parc Serralada Litoral, i exposant el contingut que s’exposa
a continuació:
a. Instal·lacions interiors i ram de paleta: 35.839,00 € (IVA exclòs):
Procés de contractació:
1.
Decret del Conseller delegat d’aprovació de la memòria valorada
2.
Obtenció de la llicència municipal d’obres
3.
Informe de la gerent proposant empreses + Decret del conseller delegat.
4.
Procés incitació 3 empreses + Informe tècnic de valoració de les ofertes +
Informe d’intervenció de fons de disponibilitat pressupostaria
5.
Decret del conseller delegat de contracte de l’empresa adjudicatària +
Contracte d’obres
b. Augment de potència elèctrica: 24.892,74 € (IVA exclòs)): contracte a empresa
subministradora elèctrica
c. Connexió escomesa d’aigua 9,758,80€ (IVA exclòs): contracte a empresa
subministradora d’aigua

4.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA SOL·LICITUD DE REVISIÓ DEL PLA ESPECIAL A LA
DIRECCIÓ GENERAL DEL MEDI NATURAL I BIODIVERSITAT (DEPARTAMENT
D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL)
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci, que
intervé per exposar extensament aquest punt de l’ordre del dia, fent especial incís en els
següents detalls:
-

Reunió subdirector general de Biodiversitat: 24 de març 2014.
Objectiu: sol·licitud a Gencat inici de treballs de revisió del Pla Especial
Acord d’inici dels treballs de modificació del Pla Especial
Consell Plenari 14 de maig: aprovació sol·licitud formal a Gencat
Creació de Comissió tècnica de treball: Gencat-Diba-Consorci

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

“Vist el vigent Pla Especial La Conreria-St. Mateu- Céllecs aprovat mitjançant la RESOLUCIÓ
MAH/1686/2004, de 4 de juny, que és gestionat pel Consorci del Parc de la Serralada Litoral.
Atès que el passat 9 d’abril de 2013 va ser aprovat pel Govern de la Generalitat el Decret de
modificació del PEIN en l’EIN La Conreria-Sant Mateu-Céllecs, ampliant els límits de l’espai
d’interès natual.

Vist que la delimitació reflectida al Pla Especial no incorpora la nova delimitació aprovada per la
modificació del PEIN de 9 d’abril de 2013
Atès que els vigents Estatuts disposen a l’article 10.22 que la competència per Proposar
iniciatives a les entitats consorciades en l’àmbit del seu objecte correspon al Consell Plenari, es
proposa a aquest l’adopció del següent acord:
PRIMER.- SOL·LICITAR a la Subdirecció General de Biodiversitat la revisió del Pla Especial
amb l’objectiu d’ajustar la delimitació del Pla Especial a la nova delimitació del PEIN.
SEGON- CONSTITUIR una Comissió tècnica amb participació de la Generalitat de Catalunya,
la Diputació de Barcelona i el Consorci del Parc de la Serralada Litoral per tal de desenvolupar
la memòria de modificació del Pla Especial.
TERCER.- FACULTAR el President per tal que executi les actuacions necessàries per a la
consecució d’aquest fi.”
5.- INFORMAR, SI S’ESCAU, EL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST DE 2013, ALS
EFECTES PREVISTOS A L’ARTICLE 212.2 DEL TEXT REFÓS DE LA LLEI D’HISENDES
LOCALS.
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci que
exposa extensament aquest punt de l’ordre del dia, exposant el següent:
Resultat pressupostari
a) Drets reconeguts nets de l’exercici
b) Obligacions reconegudes netes
c) Resultat Pressupostari de l’exercici (a-b)
Desviaments Positius finançament de l’exercici
Desviaments Negatius finançament de l’exercici
Despeses Finançades amb R.T.D.G.
Resultat Pressupostari ajustat
Romanent de Tresoreria
1. Fons líquids de tresoreria a fi de l’exercici
€
2. Drets pendents de cobrament a 31.XII.2013
€
3. Obligacions pendents de pagament a 31.XII.2013
I. Romanent de Tresoreria total
II. Saldos de dubtós cobrament (-)
III. Excés de finançament afectat
IV. Romanent de Tresoreria per a despeses generals

775.684,77 € €
668.806,12 €
106.878,65 €
-88.136,94 €
0,00 €
+ 9.799,36 €
28.541,07 €

244.159,58
67.676,98
57.273,67 €
254.562,89 €
- 5.798,76 €
- 105.757,63 €
143.006,50 €

A continuació i per part del Sr. Secretari es dóna lectura a la proposta d’acord. Seguidament,
se sotmet a votació el present punt de l’ordre del dia, essent que per unanimitat dels assistents
s’aprova el següent acord:
“Vist el Compte General del Pressupost corresponent a l’exercici 2013, 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

Atès que la Base 21 d’execució del pressupost estableix que el ConsellPlenari es
constituiràcom a Comissió Especial de Comptes a l’objecte de comprovar i d’informar el
Compte General, d’acordambels termes establerts en l’article 212 del textrefós de la LRHL.
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 general 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.
En virtut de tot això, es proposa al Consell Plenari l’adopció del següent acord:
PRIMER.- INFORMAR FAVORABLEMENT el Compte General de l’exercici 2013 del Consorci
del Parc de la Serralada Litoral, amb aquestes magnituds destacades:
-

Actiu: 345.097,20 euros.
Resultat econòmic – patrimonial: 106.878,65 euros

SEGON.- APLICAR els resultats negatius acumulats d’exercicis tancats a Patrimoni per un
import de 248.993,27 euros.
TERCER.- SOTMETRE l’expedient a exposició pública durant el termini de quinze dies hàbils, a
fi que durant aquest termini i vuit dies més els interessats pugin formular les observacions,
inconvenients i defectes.
QUART.- DETERMINAR que pel cas de no formular-se’n cap observació durant l’esmentat
termini, l’informe s’entendrà elevat a definitiu i l’expedient serà sotmès a aprovació
reglamentària pel Consell Plenari del Consorci en el termes previstos a l’article 212.4 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals.”
En conseqüència, aquesta Comissió subscriu el present informe, entén procedent l’aprovació
del compte esmentat, malgrat el qual, prèvia exposició al públic, el Consell Plenari del Consorci,
amb el seu superior criteri, acordarà el que estimi procedent.”
6.- . APROVACIÓ DE LES BASES I CONVOCATÒRIA DEL VI CONCURS FOTOGRÀFIC
DEL PARC DE LA SERRALADA LITORAL
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci que
exposa extensament aquest punt de l’ordre del dia, exposant el següent:
Objectius

Promoure valors naturals, culturals i històrics del Parc i dels seus municipis

Organització
Col·laboració

Consorci del Parc de la Serralada Litoral
Federació Catalana de fotografia`+ Entitats federades municipals (Vilassar,
Vallromanes, premià, Montornès, Cabrera, Argentona)

Període

1 juny 2014: difusió. 15 octubre 2014: finalització termini presentació
imatges

Categoria i
Tema

Categoria: digital, imatges capturades mitjançant càmera digital o dispositiu
mòbil
Temàtica: el Parc de la Serralada Litoral
Imatges disponibles a web i Facebook

Premis

•
•

1r, 2n 3r PREMIS : medalla Federació + cistella de
productes Parc a Taula
PREMI DEL PÚBLIC: cap de setmana allotjament Parc a
taula

•

Publicació a web i publicacions Diputació i Consorci

Jurat i veredicte

•

Jurat Federació Catalana de fotografia + tècnic del
Consorci

Lliurament
premis

•

1a quinzena novembre 2014. Acte lliurament + inauguració
exposició

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 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 la cinquena edició del Concurs fotogràfic en base als
següents acords:
PRIMER.- Aprovar les
Bases del VI Concurs fotogràfic del Parc de la Serralada Litoral.
1. S’estableix una única categoria digital, amb imatges capturades mitjançant càmera
digital o dispositiu mòbil.
S’admet qualsevol tractament digital.
2. El tema és el Parc de la Serralada Litoral.
3. Les fotografies han de ser realitzades dins l’àmbit del Parc de la Serralada Litoral, tenint
en compte la legislació d’aplicació en els Espais Naturals amb especial atenció al
Decret 148/1992, de 9 de juny, sobre activitats fotogràfiques, científiques i esportives
que poden afectar les espècies de la fauna salvatge.
4. Podrà participar en aquest concurs qualsevol persona, aficionada o professional.
5. Es limita a un màxim de quatre les fotografies per autor.
6. Les fotografies hauran de ser inèdites, sense haver estat mai presentades ni premiades
en cap altre concurs.
Les imatges han de ser en format JPG amb un màxim de 1024 píxels en
sentit horitzontal i 768 píxels en sentit vertical, amb una resolució de 72 dpi. (en cas de
premi es demanarà una versió de 300 dpi)
7. La inscripció en aquest concurs és gratuïta.
8. El termini de presentació de les obres és fins les 23:55 hores del 15 d’octubre de 2014.
El Consorci es reserva el dret d’ampliar aquest termini.
9. Les fotografies han d’adreçar-se mitjançant correu electrònic a l’adreça
p.slitoral@diba.cat acompanyades del formulari Participació al Vl Concurs fotogràfic del
Parc de la Serralada Litoral(un formulari per a cada fotografia presentada al concurs)
indicant les dades següents:
- Títol de la fotografia
- Lloc de presa de la fotografia (indret i municipi)
- Nom i cognoms de l’autor/a

-

Municipi de residència
Telèfon de contacte
Adreça electrònica de contacte

10. Les dades que es remetin a través del formulari electrònic s'incorporaran als sistemes
d'informació del Consorci del Parc de la Serralada Litoral i s'utilitzaran exclusivament
per qüestions relacionades amb la participació al VI Concurs fotogràfic del Parc. Caldrà
l’acceptació expressa de la política de protecció de dades. Mitjançant la indicació de les
dades, i de conformitat amb el que estableix l'article 6 de la LOPD, s’atorgarà el
consentiment inequívoc al Consorci del Parc de la Serralada Litoral perquè procedeixi,
en compliment de les finalitats esmentades en l'apartat anterior, al tractament de les
dades personals facilitades. No obstant això, en qualsevol moment es podran exercir
els drets d'accés, rectificació, oposició i, si és el cas, cancel·lació, a l'adreça: Av. Onze
de Setembre, 53, 1r, 08349 Cabrera de Mar, o al correu electrònic: p.slitoral@diba.cat
11. Periòdicament les fotografies s’incorporaran a la pàgina web www.diba.cat/parcsn/litoral
i al Facebook del Parc de la Serralada Litoral
https://www.facebook.com/parcserraladalitoral Els visitants podran marcar-les
“m’agrada” i el resultat de la votació mitjançant Facebook determinarà el Premi obert
del públic.
12. Premis:
Premis del jurat:
1er premi: medalla d’or de la FCF i estada d’un cap de setmana per a dues persones,
en règim de pensió completa, en una casa rural entre les que participen en el programa
El Parc a Taula
2on premi: medalla de plata de la FCF i cistella de productes agroalimentaris
procedents de les productores i dels productors que participen en el programa El Parc a
Taula.
3er. premi: medalla de bronze de la FCF i cistella de productes agroalimentaris
procedents de les productores i dels productors que participen en el programa El Parc a
Taula.
Premi del públic: un àpat per a dues persones en un dels restaurants que participen
en el programa El Parc a Taula
13. El jurat estarà format per tres membres del cos de jurats de la Federació Catalana de
Fotografia i un membre de l’equip tècnic del parc.
La decisió del jurat serà inapel·lable.
14. Els autors de les fotografies mantindran la possessió dels drets d’autor.
Les fotografies premiades podran ser utilitzades pel Consorci del Parc de la Serralada
Litoral, per a la seva publicació i reproducció en qualsevol mitjà, sense limitació de cap
mena i indefinidament, podent-ne cedir els drets d’utilització a tercers, sempre amb la
indicació al peu de la fotografia del nom de l’autor o l’autora. A aquests efectes el
Consorci del Parc de la Serralada Litoral podrà realitzar la publicació, reproducció i
exercici dels drets d’utilització directament o en col·laboració amb altres entitats,
igualment sense limitació de cap mena i per temps indefinit.
15. Els autors es responsabilitzaran de la no existència de drets de tercers i de tota
reclamació per drets d’imatge.
16. La resta de fotografies romandran a la web i al facebook si l’autor no sol·licita la seva
retirada expressa.

17. Una mateixa persona no podrà ser agraciada amb més d’un premi.
18. El veredicte del jurat es farà públic la segona quinzena d’octubre amb convocatòria dels
mitjans de comunicació i en acte obert al públic i concursants.
19. La participació en el concurs suposa la total acceptació d’aquestes bases.

SEGON.- Facultar àmplia i expressament al President del Consorci per l’adopció dels acords
necessaris per a l’execució del present acord.
TERCER.- Convocar el VI Concurs fotogràfic del Parc de la Serralada Litoral”
Essent les 13:06 hores s’incorpora a la sessió el Sr. Jordi Padrós Selma, Coordinador d’Àmbit
de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, amb veu i sense vot, convidat
per la presidència.
7.- INFORMACIONS DE GERÈNCIA.
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci, que
intervé per exposar extensament aquest punt de l’ordre del dia.
7.1 Estat d’execució del pressupost d’ingressos 2010-2013
ANY
Pendent de cobrament a 1 de gener 2014
2010 Transf. Corrents Generalitat
2.553,21
2012 Ordinària Martorelles
5.000,00
2013 Transf. De capital Generalitat
823,39
2013 Ordinària Martorelles
7.292,54
2013 Ordinària Vilanova del Vallès
9.686,84
2013 Ordinària C.C. Maresme
7.733,79
2013 Ordinària C.C. Vallès Oriental
7.733,79
2013 Transf. De capital Generalitat
1,419,56
2013 Extraordinària Martorelles
4.591,27
2013 Extraordinària Vilanova del Vallès
5.648,75
TOTAL
52.483,14
7.2 Campanya de prevenció d’incendis 2014
•

•
•
•

Dispositiu:
• Guaites: 8 guaites, 4 torres de guaita
• Vallès: Turó de Céllecs (Vilanova del Vallès) i Turó del Raiguer
(Montornès del Vallès): instal·lació nova torre de guaita.
• Maresme: Turó de Cirers (Cabrera de Mar) i Turó de Baldiri (Premià de
Dalt)
• Vigilància mòbil: Col·laboració Diba. Dispositiu PVI: 9 unitats sector Maresme
del parc del Montnegre i el Corredor i parc de la Serralada Litoral+Pla
d’Actuacions Especials (conveni federació ADF Maresme): nivell risc elevat
Pla Alfa
Horari: 11.30-19.30h.
Període: 15 juny - 1 setembre 2014. Servei permanent d’activació protocol risc alfa.
Control central: Parc Bombers Mataró

Bloc conservació i bloc foment:
7.3. Projecte Associació de Propietaris Forestal del Parc de la Serralada Litoral:
*4 reunions territorials de propietaris d’informació del projecte (Maresme:Cabrera de Mar, Teià i

Vallès: Montornès del Vallès i La Roca del Vallès
*3 reunions centrals de creació de l’Associació: definició grup de treball i definició Estatuts.
Dilluns 28 abril: constitució formal Associació.
b. Subvencions calderes de biomassa a particulars: Diputació de Barcelona. Resolució 30 juny
2014
7.4. Línia de suport a la instal•lació de calderes de biomassa en equipaments municipals
(Diputació)
1. CABRERA DE MAR
- Projecte: xarxa de calor piscina climatitzada Æ estudi de viabilitat favorable (amortització 6-8
anys). Consum actual: gas natural
-Estat: redacció del projecte executiu (empresa ENERGEA SL)
2. CABRILS
- Projecte: xarxa de calor 3 escoles primàries Æ estudi de viabilitat favorable (amortització 8
anys). Consum actual: gas natural
- Estat: redacció del projecte executiu (empresa ENERGEA SL)
3. VILANOVA DEL VALLÈS
-Projecte: xarxa de calor 2 escoles primàries. Consum actual: gas natural Æ estudi de viabilitat
favorable (amortització 8-10 anys).
-Estat: redacció del projecte executiu (empresa GreenStorm SL): projecte de reconversió d'una
caldera de pellets a estella i la construcció d'una xarxa de calor per cobrir l’altra escola. El
projecte es va presentar a l'ajuntament i s'estan revisant els preus finals
4. LA ROCA
-1r projecte: caldera biomassa per centre social
-2n projecte: xarxa de calor pavelló + piscina climatitzada. Consum actual: gas natural
Æ estudi de viabilitat preliminar favorable
Actualment consumeixen gas natural
-Confirmació de viabilitat ÆRedacció del projecte executiu. Reunió amb ajuntament per a
exposar resultats
5. ALELLA
- 1r projecte: xarxa de calor escola bressol + CEIP Æestudi de viabilitat desfavorable
(amortització llarga (16 anys). Consum actual: gas natural
- 2n projecte: xarxa de calor incorporant Institut Æ estudi de viabilitat en procés.
-3r projecte: xarxa de calor pavelló + piscina climatitzada Æ estudi de viabilitat en procés.
6. TEIÀ
-1n projecte: xarxa de calor pavelló + piscina climatitzada Æ estudi de viabilitat finalitzat
Consum actual: gas natural
Æ Reunió amb ajuntament per a exposar resultats
7. VALLROMANES
-Projecte: xarxa de calor escoles + ajuntament. Consum actual: gasoil Æ estudi de viabilitat
desfavorable (consums reduïts comparats amb la inversió de la xarxa de calor)
-Estat: projecte desestimat + recerca d’alternatives
7.5. Projecte Conveni La Caixa 2013-2014: “Potenciació de la pastura extensiva en zones
forestals com a eina de gestió dels ecosistemes agroforestals”. 2014: 109.700 €
ACTUACIONS:
En conreus i pastures:
1. Llaurar i sembrar conreus i pastures existents i parcialment abandonats.
2. Estassades selectives o totals manuals i mecanitzades.

3. Instal·lar tancats i abeuradors per al ramat.
En zones boscoses:
4. Realitzar treballs forestals: creació de zones desvesades, aclarides, selecció de rebrots,
estassades selectives de matoll i eliminació de restes vegetals
7.5. Projecte Conveni La Caixa 2013-2014: “Potenciació de la pastura extensiva en zones
forestals com a eina de gestió dels ecosistemes agroforestals”. 2014: 109.700 €

e. Subvenció Xarxa Natura 2000: convocatòria subvencions 2014
Essent les 13:14 hores s’incorpora a la present sessió de Consell Plenari la Sra. Nuria Pera
Maltes, representant de l’Ajuntament de Cabrera de Mar.
7.6.

Subvenció millora de camins CCM-Diputació de Barcelona (Àrea turisme)

7.7. Col•laboració tècnica CCM actuacions previstes al Conveni del Consorci del Parc de la
Serralada Litoral amb el Consell Comarcal del Maresme:
-

Obres de millora de la xarxa viària: pujador de la font Picant, Serra de Teià, St.
Sebastià-can Boquet, font d'en Mamet: 27.995,73 euros
Arranjament font Vallès i font Maresme
Construcció Àrees d'aparcament: Roca d'en Toni, coll de Clau, central elèctrica, mútua
metal·lúrgica, font Picant de Cabrera de Mar: 5.000 euros
Construcció Miradors: Baldiri, Castellruf, Can Planas, dels Oriols, Matacabres, Turó
d'en Cases, Céllecs: 5.000 euros
Restauració de l'accés: cova de la Granota, de can Nadal i de les Encantades: 2.000
euros

Bloc ús públic:
7.8. Conveni centre d’interpretació del parc a Can Girona. Projecte caldera de biomassa/gestió
forestal finca.

7.9 Projecte aula de natura de Can Rabassa: proposta gestió.
7.10. Programes d’activitats d’ús públic dels equipaments del parc:
-22 Sortides guiades
-Programa cursos temàtics

A continuació intervé el Sr. Sr. Quique Rasche Villanova, Cap de la Direcció Territorial Oriental
de l’Àrea d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, per manifestar que els propers dies
24 i 25 de maig és el dia europeu dels parcs.
Seguidament prossegueix la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci, amb la seva
exposició:
7.11. Programa participació entitats ciclistes del parc (maig-juliol 2014):
-Acord mapa xarxa viària ciclable
-Acord document bones pràctiques

7.- INFORMACIONS DE PRESIDÈNCIA.
El Sr. President intervé per exposar el següent:
8.1. Tramitació de la modificació dels Estatuts del Consorci
ENS
Consorci del PSL
Aj. Alella
Aj. Argentona
Aj. Cabrera de Mar
Aj. Cabrils
Aj. Vilassar de Dalt
Aj. Montornès del Vallès

DATA PLE
AprovacióInicial
20/11/13
09/01/14
RE 043
13/01/14
RE 039
09/01/14
RE 058
30/01/14
RE 071
19/12/13
RE 038
09/01/14
RE 033

Aj. Sta. Mª Martorelles
Aj. Teià
Aj. Tiana
Consell Comarcal del Maresme
Aj. La Roca del Vallès
Aj. Vilanova del Vallès

17/12/13
RE 005
17/12/13
RE 026
14/01/14
RE 031
17/12/13
RE 003
08/04/14
RE 167
03/04/14
RE 154

Aj. Vallromanes
Aj. Martorelles
Aj. Premià de Dalt
Consell Comarcal del Vallès Oriental
Diputació Barcelona
Generalitat de Catalunya

8.2. Gestió de recursos humans del Consorci:
• Contractació nou guarda (substitució guarda jubilat): 1 abril 2014
• Equip de guaites: adscripció funcional a dispositiu de prevenció d’incendis Diputació de
Barcelona

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
D004/14, de 12 de maig

Correcció d’un error aritmètic en el decret d’aprovació de la
liquidació 2013

Decrets del Conseller delegat
D006/14, de 31 de març
D007/14, de 2 d’abril

Aprovació del pressupost de les obres de condicionament
de la masia de Can Magarola
Invitació a 3 empreses i designació de director de l’obra
de condicionament de Can Magarola

9.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS
La Presidència manifesta que s’ha d’incorporar a l’ordre del dia de la sessió un punt
sobrevingut.
PUNT D’URGÈNCIA 1: DONAR COMPTE AL CONSELL PLENARI DE LA CORRECCIÓ
D’UN ERROR ARITMÈTIC EN LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2013
El Sr. President 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 del contingut del Decret 004/2014, de
12 de maig va aprovar-se la correcció d’un error aritmètic en la liquidació de l’exercici 2013 amb
el contingut literal següent:
“Mitjançant el Decret del President 003/2014, de 28 de febrer, es va aprovar la liquidació de
l’exercici 2013.
En l’esmentada resolució es va transcriure un error aritmètic en la comptabilització del Fons
Líquid de Tresoreria, tota vegada que no es van comptabilitzar tots els saldos dels ordinals
actius a 31 de desembre de 2013.
Aquest error va suposar deixar de comptabilitzar 152,85 Euros que han de ser incorporats al
Fons Líquid de Tresoreria amb la corresponent correcció de la resta de conceptes.
Atès el que disposa l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de
las Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en el sentit que les
administracions públiques podran, així mateix, rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a
instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.
De conformitat amb allò que disposen els esmentats articles, per la present
HE RESOLT:
Primer.- Aprovar la correcció dels errors aritmètics de la liquidació del Pressupost de la
Corporació de l’exercici de 2013, segons el resum següent:
1. Fons líquids de tresoreria a fi de l’exercici
2. Drets pendents de cobrament a 31.XII.2013

244.159,58 €
67.676,98 €

De l’exercici corrent

60.123,77 €

D’exercicis tancats

7.553,21 €

D’altres operacions no pressupost

0,00 €

Ingressos pendents d’aplicació definitiva (-)

0,00 €

3. Obligacions pendents de pagament a 31.XII.2013
De l’exercici corrent
D’exercicis tancats
D’altres operacions no pressupost.
Pagaments pendents d’aplicació definitiva (-)
I. Romanent de Tresoreria total
II. Saldos de dubtós cobrament (-)
III. Excés de finançament afectat
IV. Romanent de Tresoreria per a despeses generals

57.273,67 €
33.357,88 €
0,00 €
23.915,79 €
0,00 €
254.562,89 €
5.798,76 €
105.757,63 €
143.006,50 €

Segon.- Donar compte d’aquest decret al Consell Plenari del Consorci a la primera sessió que
es celebri.”

En compliment de la disposició segona de l’esmentada resolució es procedeix a donar compte
al Consell Plenari de la dita resolució la qual consta a l’expedient.
10.- INFORMES, PRECS I PREGUNTES
La Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci, informa als assistents que s’està mirant
d’enllestir i ultimar l’expedient adient per tal de fer un acord de custòdia del Torrent del Fonoll
d’Alella, d’interès botànic, amb la implicació de l’ADF del municipi el propi Consorci del parc
Serralada Litoral i l’Ajuntament d’Alella.
I no havent res més a tractar, el Sr. President declara acabada la sessió a les 13:50 hores, de
la qual s’estén la present acta que com a Secretari certifico.

Vist i Plau

El President
Rafael Ros Penedo

El Secretari
Santiago Pérez i Olmedo

