2CP03/14
Acta de la sessió ordinària del Consell Plenari del Consorci del Parc de la Serralada Litoral
celebrada el 17 de setembre de 2014

A Cabrera de Mar, comarca del Maresme, a les tretze hores del dia 17 de setembre 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. Ramon Majà Esteve, representant de l’Ajuntament de Vilanova del Vallès
Sr. Eudald Calvo i Català, representant del Consell Comarcal del Maresme

Assisteixen també, amb veu i sense vot:
Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci
Sr. Jordi Bellapart Colomer, Conseller Delegat del Consorci
Sr. Jordi Padrós Selma, Coordinador d’Àmbit de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la
Diputació de Barcelona.
Ha anunciat la seva incorporació durant el decurs de la reunió:
Sr. Marc Almendro Campillo, representant de l’Ajuntament d’Alella.
Sr. Marià Morera Goberna, representant de la Generalitat de Catalunya.
Han excusat la seva assistència:
Sr. Pere Móra Juvinyà, representant de l’Ajuntament d’Argentona.
Sra. Maria Rosa Viñallonga Antich, representant de l’Ajuntament de Montornès del Vallès.
Sr. David Ricart Miró, representant de l’Ajuntament de Vallromanes.
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. Andreu Carreras Puigdelliura, representant de la Diputació de Barcelona.
No han assistit:
Sra. Nuria Pera Maltes, representant de l’Ajuntament de Cabrera de Mar.
Sra. Emma Peiró i Sales, representant de l’Ajuntament de Teià
Sra. Olivia Mones Estevez, Alcalde de Santa Maria de Martorelles.
Sra. Marina Infiesta Sander, representant de l’Ajuntament de Cabrils.
Sr. Juan Francisco Garcia Cava, representant de l’Ajuntament de Martorelles
Sr. Antoni López Guillén, representant de l’Ajuntament de Premià de Dalt
Sr. José Navarro Martín, representant suplent de l’Ajuntament de Tiana.
Hi ha quòrum de constitució en segona 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 13:00 hores, en segona 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 2CP02/14 DE 14 DE
MAIG DE 2014

Havent estat distribuït l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del Consell Plenari del
Consorci Parc Serralada Litoral 2CP02/14 de 14 de maig 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 2CP02/14 de 14 de maig 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.
Essent les 13:05 hores s’incorpora a la sessió el Sr. Marià Morera Goberna, representant de la
Generalitat de Catalunya.
Essent les 13:06 hores s’incorpora a la sessió el Sr. Marc Almendro Campillo, representant de
l’Ajuntament d’Alella.
3.- APROVACIÓ DEFINITIVA, SI S’ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST
2013.
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.
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 l’expedient del Compte General del Pressupost de l’exercici 2013
Vist l’informe de la Comissió Especial de Comptes de data 14 de maig de 2014 i atès que el
compte esmentat ha estat exposat al públic mitjançant la publicació d’un edicte en el tauler
d’anuncis del Consorci i en el Butlletí Oficial de la Província de 21 de maig de 2014, sense que
s’hagin presentat reclamacions durant el període d’exposició que va finir el 17/06/14
Vist l’article 212 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
de les Hisendes Locals; vist l’article 9.1 de la Llei 6/1984, de 5 de març, de la Sindicatura de
Comptes de Catalunya, el Consell Plenari acorda per majoria simple:
Primer.- APROVAR el Compte General del Pressupost corresponent a l’exercici de 2013
Segon.- TRAMETRE a la Sindicatura de Comptes de Catalunya un exemplar de l’esmentat
Compte, juntament amb una còpia de l’expedient administratiu.”

4.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES APORTACIONS ECONÒMIQUES DELS ENS
CONSORCIATS PER A L’ANY 2015. LÍNIES DE TREBALL I PRESSUPOST 2015.
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, informant als assistents de
línies de treball del Programa i Pressupost 2015:
INGRESSOS
-Consolidació aportació Diputació: sumatori 50% dels ajuntaments

734.776 €

-Consolidació quota ordinària Ajuntaments: 50%.
-Manteniment aportació Generalitat i manteniment quota CCM i CCVO.
-Recolzament campanya prevenció d’incendis Diputació de Barcelona.
-Proposta inici línia subvencions a particulars –col·laboració Diputació de Barcelona.
DESPESES

734.776 €

Cap. I Despeses de personal

506.896 €

-Optimització campanya prevenció d’incendis. Suport Diba vigilància mòbil: Dispositiu PVI +
PAE
-Diputació de Barcelona cedeix un guarda al Consorci i aporta en la seva quota 2015 el cost
d’un segon
guarda, mantenint el suport en personal del l’any 2014.
-Previsió Increment capítol 1 per substitució biòloga maternitat
Cap. II Despeses corrents

149.849 €

172.202. Lloguers d’edificis i altres construccions. Reducció del 50% per canvi a la nova seu
de Can Magarola durant 1r semestre 2015. 7463,77 €
-Reducció partides per finalització servei contractat / renegociació contractes
172.210 - Manteniment d’infraestructures i béns. Reducció 16.708,12€ per inversió en
obres de millora de la xarxa viària. 23.292 €
172.227.00.01 – Neteja de punts d’abocament. RRHH propis. Manteniment: 3.000 €
172.227.06 – Estudis i treballs tècnics. Pla Conservació (RRHH propis: seguiments
conservació guardes), Pla participació UP, treballs Pla Especial. Manteniment:
30.000 €
172.227.99 – Assistència a punts d’informació, centre de documentació i activitats de
participació. Manteniment: Increment de 6.653,45€ per inici del DIP+ 5.000€ gestió
aula natura Can Rabassa. 25.013€
Cap. IV Transferències corrents

7.232 €

-172.462 Subvencions ajuntaments: punts d’informació. Can Boquet (Vilassar de Dalt), Can
Lleonart (Alella). 6.131,52€
-172.48103. Subvenció Centre documentació parc 1.100 €
Cap. VI Inversions

70.300 €

609
ALTRES INV. NOVES EN INFRASTRUCTURES I BENS D'US GRAL
Actuacions de millora del sistema hidrològic
10.000 €
Actuacions de millora de l'agroramaderia
5.000 €
Actuacions restauració d'espais amb presència d'espècies invasores
5.000 €
Restauració accés elements de patrimoni arqueològic
4.000 €
Obres de millora de la xarxa viària
20.000 €
623
MAQUINÀRIA, INSTAL•LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE
Mòbils connexió internet
Càmera digital

1.500 €
800 €

625
INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DELS SERV.
MOBILIARI
Senyalització d'elements d'interès del parc i restaurants/serveis
5.000 €
Senyalització nou itinerari Pla Director d'Itineraris
2.000 €
Adequació P.I. Can Girona
2.000 €
Adequació Aula Natura Can Rabassa
4.000 €

627
PROJECTES COMPLEXOS.
Adequació de nova seu Can Magarola

5.000 €

635
INV DE REPOS ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT OPERAT DELS SERV.
MOBILIARI
Reposició de senyalització
1.000 €
641

DESPESES EN INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL. APLICACIONS
INFORMÀTIQUES
Desenvolupament aplicació digital mòbils per a complementar
la informació durant la realització d’itineraris del parc.
5.000 €

Aportacions pendents
Pendent de cobrament a 1
de setembre 2014

ANY
2010

Transf. Corrents Generalitat

2.553,21

2012

Ordinària Martorelles

5.000,00

2013

Ordinària Martorelles

7.292,54

2013

Ordinària C.C. Maresme

7.733,79

2013

Ordinària C.C. Vallès Oriental

7.733,79

2013

Extraordinària Martorelles

4.591,27

TOTAL
•

34.904,60

Quota extraordinària 2013 Teià-Cabrera i Vilassar–Alella

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:
“D’acord amb el que s’estableix a l’article 39 dels vigents Estatuts del Consorci del Parc de la
Serralada Litoral, es proposen els imports de les aportacions anuals ordinàries per als
ajuntaments i consells comarcals consorciats.
L’any 2014 es va consolidar la disminució del 50% de la quota dels ajuntaments ja aplicada
l’any 2013, fruit de l’acord de recolzament amb Diputació de Barcelona. Atès que està previst
que la Diputació de Barcelona mantingui aquest suport financer en, com a mínim, el mateix
import que en l’anterior exercici, es proposa per a l’exercici 2015 mantenir les quotes dels
ajuntaments i consells comarcals consorciats amb el mateix import que al 2014 segons les
quantitats següents:
CAP. IV
462.01
462.02
462.03
462.04
462.05
462.06

TRANSFERÈNCIES CORRENTS
Aportació ordinària Ajuntament d’Alella
Aportació ordinària Ajuntament d’Argentona
Aportació ordinària Ajuntament de Cabrera de Mar
Aportació ordinària Ajuntament de Cabrils
Aportació ordinària Ajuntament de Martorelles
Aportació ordinària Ajuntament de Montornès del Vallès

12.427,93
19.902,25
8.145,79
8.074,62
7.292,54
18.957,28

462.08
462.09
462.10
462.11
462.12
462.13
462.14
462.15
465.01
465.02

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

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
7.733,79

Tenint en compte aquestes consideracions es proposa l’adopció dels següent acords:
Primer.- APROVAR les aportacions ordinàries dels ajuntaments i consells comarcals
consorciats per a l’exercici 2015, pels imports següents:
CAP. IV
462.01
462.02
462.03
462.04
462.05
462.06
462.08
462.09
462.10
462.11
462.12
462.13
462.14
462.15
465.01
465.02

TRANSFERÈNCIES CORRENTS
Aportació ordinària Ajuntament d’Alella
Aportació ordinària Ajuntament d’Argentona
Aportació ordinària Ajuntament de Cabrera de Mar
Aportació ordinària Ajuntament de Cabrils
Aportació ordinària Ajuntament de Martorelles
Aportació ordinària Ajuntament de Montornès del Vallès
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

12.427,93
19.902,25
8.145,79
8.074,62
7.292,54
18.957,28
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
7.733,79

Segon.- NOTIFICAR-HO als interessats per al seu coneixement i efectes escaients.”
5.- INFORMACIONS DE GERÈNCIA
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:
a. Informar Revisió del Pla Especial
• 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
b. 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
Meteorologia positiva: elevades humitats, vent i temperatures moderades (per
sota de la mitjana)
Incendis forestals i agrícoles: 0
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

Incidències:
LA ROCA DEL VALLÈS
Barbacoa sense mataguspires en Urbanització: 2
Abocaments: restes vegetals, deixalles, vidres, material que pugui ser causa d'inici de
foc.
Restes de poda 1 - Can Berengo, Crta. Parpers km12
Parts de vehicle 1 - Turó dels Castellans
Mobiliari 1 - Can Segal. Crta. BV-5106
Abocaments no inflamables, runes, restes metàl•liques i altre material que no pugui ser
causa d'inici de foc: Restes d'un vehicle 1 - Plana de l'Espinal (Urb. St. Carles)
TEIÀ
Cremes en urbanització: 1 (Urb. Les Delícies)
Abocaments: restes vegetals, deixalles, vidres, material que pugui ser causa d'inici de
foc: Restes vegetals al marge 1 - Font del Senglar
VILANOVA DEL VALLÈS
Barbacoa sense mataguspires en urbanització: 6
Abocaments: restes vegetals, deixalles, vidres, material que pugui ser causa d'inici de
foc: Restes vegetals i altres materials al marge 1 - Camí de la Plana de Fum a Can Jep
de la Mel

c. Informar projecte obres Can Magarola. Projecte caldera de biomassa
Projecte d’adequació de la nova seu a Can Magarola: 85.293,54 €
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

Obres complementàries nova seu a Can Magarola:
a. Instal·lació de la caldera de biomassa: 21.239,13 € (IVA inclòs): redacció projecte, execució
obra i finançament Diputació
b. Instal·lació xarxa de radiadors i connexió amb caldera: 29.197, 64 € (IVA inclòs): redacció
projecte i direcció obra Diputació
Contractació i finançament de l’obra Consorci
c. Construcció del magatzem de la caldera i cobert combustible : 30.000€ (IVA inclòs):
finançament Diputació i redacció projecte, execució obra ajuntament Alella
d. Informar tramitació modificació dels Estatuts del Consorci
ENS
Consorci del PSL
Aj. Alella
Aj.Argentona
Aj. Cabrera de Mar
Aj. Cabrils
Aj. La Roca del Vallès

DATA PLE
Inicial
20/11/13
09/01/14
RE 043
13/01/14
RE 039
09/01/14
RE 058
30/01/14
RE 071
27/03/14
RE 167

Aj. Martorelles
Aj. Montornès del Vallès
Aj. Premià de Dalt
Aj. Sta. Mª Martorelles
Aj. Teià
Aj. Tiana
Aj. Vallromanes
Aj. Vilanova del Vallès
Aj. Vilassar de Dalt
Consell Comarcal del Maresme
Consell Comarcal del Vallès Oriental
Diputació Barcelona
Generalitat de Catalunya

09/01/14
RE 033
10/02/14
RE 326
17/12/13
RE 005
17/12/13
RE 026
14/01/14
RE 031
03/04/14
RE 210
27/03/14
RE 154
19/12/13
RE 038
17/12/13
RE 003
12/02/14
RE 083

e. Bloc conservació i bloc foment:
- Projecte Associació de Propietaris Forestal del Parc de la Serralada Litoral:
reunions Comissió de treball:
maig: aprovació Estatuts, òrgans de Govern i constitució de l’Associació
setembre: Presentació Pla Marc
- Subvencions calderes de biomassa a particulars: Diputació de Barcelona. 2015
. 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)
- El projecte s’ha redactat i està en fase de revisió amb l’ajuntament
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)
- El projecte s’ha redactat i està en fase de revisió amb l’ajuntament
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
- Es decideix encarregar la redacció del projecte executiu (s’han demanat ofertes
econòmiques a tres enginyeries especialitzades, i està en fase de contractació)
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.
- Els 2 estudis de viabilitat definitius surten amb unes amortitzacions de 8 (zona
esportiva) i 12 anys (zona escoles)
- Es decideix encarregar la redacció dels projectes executius (adjudicació en curs)
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

- Després de la reunió amb l’ajuntament es decideix fer l’encàrrec del projecte executiu
(a data 15/09), atès que hi ha algunes alternatives de gestió que permetrien baixar
l’amortització
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
-Projecte Conveni La Caixa 2013-2014: “Potenciació de la pastura extensiva en zones
forestals com a eina de gestió dels ecosistemes agroforestals”.
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.
-Mercats Parc a Taula 2014:
Argentona 3 i 4 agost
Mataró: 11 octubre
f. Bloc ús públic:
- Conveni centre d’interpretació del parc a Can Girona. Projecte caldera de biomassa/gestió
forestal finca.
-Projecte aula de natura de Can Rabassa: proposta gestió.
-Programes d’activitats d’ús públic dels equipaments del parc:
-22 Sortides guiades
-Programa cursos temàtics
-Programes d’activitats d’ús públic dels equipaments del parc: Programa cursos temàtics

-Programa participació entitats ciclistes del parc (maig-octubre 2014):
-Acord mapa xarxa viària ciclable
-Acord document bones pràctiques
VI Concurs fotogràfic del Parc de la Serralada Litoral
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.

Abans d’entrar a tractar del següent punt de l’ordre del dia, es constata l’existència d’un error
material de transcripció a l’ordre del dia de la pressent sessió de Consell Plenari, en el sentit
que els punts 6. Projectes de conservació i foment, i 7. Projectes d’ús públic, en realitat son
apartat de les informacions de gerència anteriorment exposades; essent que es renumeren els
punts adequadament passat tot seguit al proper punt de l’ordre del dia, que amb la numeració
corregida seria el punt número 6, informacions de presidència.
6.- INFORMACIONS DE PRESIDÈNCIA.
El Sr. President intervé per exposar el següent:
Gestió de recursos humans del Consorci:
• Adscripció funcional guaites Consorci
• Permís maternitat biòloga 1 octubre 2014
7.- 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
D005/14, de 20 de maig

Incoació dels expedient 3PS/14-Mod01 i Mod02
d’incorporació de romanents de tresoreria

D006/14, de 21 de maig
D007/14, de 21 de maig
D008/14, de 25 de juny
D009/14, de 23 de juliol
D010/14, de 25 de juliol

Aprovació de l’Exp 3PS/13-Mod01 RLT d’incorporació de
romanents per fer front a compromisos adquirits
Aprovació de l’Exp 3PS/13-Mod02 RLT d’incorporació de
romanents corresponents a les obres de Can Magarola
Acompliment d’EVP de la suspensió de 10 de feina a sou (exp
3RH/13 ED EVP)
Incoació de l’Exp 3PS/14-Mod 03 GC de generació
d’ingressos
Aprovació de l’Exp 3PS/14-Mod 03 GC de generació
d’ingressos

Decrets del Conseller delegat
D008/14, de 20 de maig

Participació del personal de servei en les Eleccions Europees
2014
D009/14, 26 de maig
Contractació de Ginés & Godínez, S.L. per l’execució de les
obres de Can Magarola
D010/14, de 26 de maig
Contractació de personal per a la Campanya PVI 2014
D011/2014, de 30 de juny Abonament a J.A. Vélez de les despeses de renovació del carnet
de conduir B
D012/14, de 22 de juliol
Aprovació del pressupost d’instal·lació de radiadors a la masia de
Can Magarola
D013/14, de 24 de juliol
Invitació empreses i designació dtra. d’obra radiadors Can
Magarola
D014/14, de 2 de setembre Contractació de Proinstal Innova2, S.L. per a la instal·lació de
radiadors a Can Magarola
D015/14, de 2 de setembre Abonar ajut oftalmologia a SMC i FMP

8.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS
No n’hi ha.
9.- INFORMES, PRECS I PREGUNTES
No n’hi ha.
I no havent res més a tractar, el Sr. President declara acabada la sessió a les 14:22 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

