2CP04/17
Acta de la sessió ordinària del Consell Plenari del Consorci del Parc de la Serralada Litoral
celebrada el 18 de juliol de 2017
A Alella, comarca del Maresme, a les tretze hores i onze minuts del dia 18 de juliol 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. Marta Gómez Pons, representant de l’ajuntament de Cabrils
Sr. Marc Candela Callado, representant de l’Ajuntament de Martorelles
Sr. Jordi Rull i Claus, representant de l’Ajuntament d’Òrrius.
Sra. Olivia Monés Estévez, representant de l’Ajuntament de Sta. Mª Martorelles
Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, representant de l’Ajuntament de Teià
Sr. David Ricat Miró, representant de l’Ajuntament de Vallromanes.
Sr. Ramon Majà Esteve, representant de l’Ajuntament de Vilanova del Vallès
Sr. Joan Daví i Mallol, representant del Consell Comarcal del Vallès Oriental
Sr. Jesús Calderer i Palau, representant de la Diputació de Barcelona.
Assisteixen també, amb veu i sense vot:
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.
També assisteixen amb veu i sense vot, convidats per la presidència:
Sra. Isabel Cabrera Barbero, personal funcionari de la Diputació de Barcelona
Sra. Nuria Ruiz roca Tècnica de la Secció de Restauració i Millora Forestal Oficina Tècnica de
prevenció Municipal d’Incendis Forestals.
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
Sra. Maria del Mar Garcia Santos, representant de l’Ajuntament de Montornès del Vallès
Sr. Antonio López Guillén, representant de l’Ajuntament de Premià de Dalt
Han excusat la seva assistència:
Sr. Enric Mir i Nuet, representant de l’Ajuntament de Cabrera de Mar
Sr. Benet Oliva Ricós, representant de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt
Sr. Josep Triadó Bergés, representant del Consell Comarcal del Maresme
Sr. Ferran Miralles i Sabadell, representant de la Generalitat de Catalunya
No han assistit:
Sr. Xavier Doñate Rodrigo, representant de l’Ajuntament de Tiana.
Sra. Maria Teresa Vilaró i Comas, representant de l’Ajuntament d’Alella
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 13.11 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.
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1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE l’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL
PLENARI 2CP02/17 DE 2 DE MAIG DE 2017.
Havent estat distribuït l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de Consell Plenari del
Consorci Parc Serralada Litoral 2CP02/17 de 2 de maig de 2017 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 2CP02/17 de 2 de maig de 2017.

2.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE l’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL
CONSELL PLENARI 2CP03/17 DE 23 DE MAIG DE 2017.
Havent estat distribuït l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària de Consell Plenari del
Consorci Parc Serralada Litoral 2CP03/17 de 23 de maig de 2017 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 2CP03/17 de 23 de maig de 2017.

3.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PROGRAMA ANUAL 2017, QUE DESENVOLUPA EL
PLA MARC DE RESTAURACIÓ I MILLORA FORESTAL DE L’ASSOCIACIÓ DE
PROPIETARIS FORESTALS DE LA SERRALADA LITORAL CENTRAL I INFORMACIÓ
SOBRE LES ACTUACIONS DE CONTROL DE TOMICUS AL PARC.

El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Nuria Ruiz roca Tècnica de la Secció de Restauració
i Millora Forestal Oficina Tècnica de prevenció Municipal d’Incendis Forestals, que exposa el
següent:




L’Associació té 107 socis i 1400 hectàrees (ha) associades.
Amb els propietaris es signa un conveni a 20 anys. Normalment es tracta de
finques molt petites al voltant de 3,5 ha.
Es disposa d’un pressupost de 105.000 de DIBA + Generalitat al que cal afegir
l’import per la venda de la fusta que s’extreu.

Essent les 13:18 hores s’incorpora a la present sessió de Consell Plenari del Parc Serralada
Litoral la Sra. Montserrat Matas Oliveras, representant de l’Ajuntament d’Argentona.
Continua la exposició portada a terme per la Sra. Nuria Ruiz roca Tècnica de la Secció de
Restauració i Millora Forestal Oficina Tècnica de prevenció Municipal d’Incendis Forestals, que
exposa el següent:
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Per fer les actuacions es signa un conveni amb el propietari i l’associació és la que
s’encarrega de la venda de la fusta per a pagar part d’aquestes actuacions. Es fa
un balanç d’ingressos i despeses i si el balanç és negatiu l’associació fa aportació
amb les ajudes de DIBa. Si el balanç fos positiu sí que el propietari rebria una part
dels ingressos. A la finca de Vilassar on es van fer treballs silvícoles durant el 2016
el grau d’afectació pel Tomicus eramolt alt i el pendent també era més elevat que

en d’altres finques cosa que ha fet que la percepció sigui que s’han tallat molts més
arbres que en d’altres finques.
Essent les 13:20 hores s’incorpora a la present sessió de Consell Plenari del Parc Serralada
Litoral la Sra. Maria del Mar Garcia Santos, representant de l’Ajuntament de Montornès del
Vallès.
Continua la exposició portada a terme per la Sra. Nuria Ruiz roca Tècnica de la Secció de
Restauració i Millora Forestal Oficina Tècnica de prevenció Municipal d’Incendis Forestals, que
exposa el següent:


L’import pel 2017 per a fer actuacions és de 70000 € que aporta DIBA +2100 euros
que s’aporten des de l’associació. Es treballarà en un total de 41,4 ha i es faran
actuacions destinades a la prevenció d’incendis i també al control del Tomicus.

Essent les 13:27 hores s’incorporen 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 i el Sr.
Antonio López Guillén, representant de l’Ajuntament de Premià de Dalt.
Continua la exposició portada a terme per la Sra. Nuria Ruiz roca Tècnica de la Secció de
Restauració i Millora Forestal Oficina Tècnica de prevenció Municipal d’Incendis Forestals, que
exposa el següent:



Pel que fa als treballs de control de Tomicus les consignes de Generalitat són les
de tallar quan el grau d’afectació està per sobre del 80%.
Les actuacions d’aquest Programa anual 2017 seran informades pel Parc

La tècnica Núria Ruiz es posa a disposició de qualsevol dels membres del plenari per
organitzar visites a la zona dels treballs del Programa 2017 durant els mesos de setembreoctubre en cas de què ho estimin oportú
La tècnica també informa sobre l’ “Estudi del decaïment dels boscos del Maresme”: Hi ha 378
hectàrees greument afectades dins de les finques associades i aproximadament unes 3000
tenen un grau d’afectació alt.
A continuació intervé Sr. David Ricat Miró, representant i alcalde de Vallromanes, per
manifestar el següent respecte a les actuacions del programa 2016: En aquestes actuacions
considera que caldria eliminar tot el sotabosc. La tècnica Núria Ruiz informa de què únicament
cal que les restes de brancada i troncs de més 7,5 cm de diàmetre que quedin siguin trossejats
i ben assentats. Igualment especifica que el que quedi brancada no vol dir que el risc d’incendi
sigui més alt ja que quan les restes estan trossejades i ben assentades s’aguanta més la
humitat, es redueix l’erosió i s’afavoreix el regenerat.
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 Consell Plenari del Consorci, en sessió ordinària de 21 de juliol de 2016, va aprovar el
conveni de col·laboració pel desenvolupament del Pla marc de restauració i millora forestal per
a la prevenció d’incendis forestals, que va ser subscrit pel propi Consorci, els 15 ajuntaments
consorciats, la Diputació de Barcelona i l’Associació de propietaris forestals de la Serralada
Litoral Central.

3

Atès l'article tercer de l'esmentat conveni, que determina que el Pla Marc es gestionarà a través
dels Programes Anuals d’actuacions.
Atès que el Programa anual corresponent a l’exercici 2017, ha estat redactat i aprovat per la
Comissió de seguiment, tal com especifica el mateix l’article tercer de l’esmentat conveni.
Atès que la Comissió de seguiment del conveni, reunits en data de 20 de març de 2017 va
aprovar el Programa d’actuacions per a l’any 2017.
Atès el que disposa l’article 10.1 dels estatuts vigents pel que fa a la competència del Consell
Plenari en relació a l’impuls per a la realització dels programes de desenvolupament.
En virtut de tot això, es proposa al Consell Plenari l’adopció del següent acord:
Primer.- APROVAR el Programa Anual d’actuacions per l’any 2017, entre la Diputació de
Barcelona, els ajuntaments d’Alella, Argentona, Cabrera de Mar, Cabrils, Martorelles, Montornès
del Vallès, Òrrius, Premià de Dalt, La Roca del Vallès, Santa Maria de Martorelles, Teià, Tiana,
Vallromanes, Vilanova del Vallès i Vilassar de Dalt, el Consorci del Parc de la Serralada Litoral i
l'Associació de Propietaris Forestals Serralada Litoral Central per a l’aprovació i execució del
Pla Marc de Restauració i Millora Forestal per a la Prevenció d’Incendis Forestals, signat el 10
de novembre de 2016, que s’incorpora com a annex al present acord, formant-ne part del
mateix a tots els efectes legals.
Segon.- NOTIFICAR la present resolució als interessats, pel seu coneixement i als efectes
escaients.”
Essent les 13:41 hores s’absenta de la present sessió de Consell Plenari del Parc Serralada
Litoral la Sra. Nuria Ruiz roca Tècnica de la Secció de Restauració i Millora Forestal Oficina
Tècnica de prevenció Municipal d’Incendis Forestals.
4.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DELS COMPTES ANUALS 2016.
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Sra. Anna Moreno Castells, Interventora del
Consorci del Parc de la Serralada Litoral, que exposa als assistents el present punt de l’Ordre
del dia, 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:
“Vist l’expedient dels Comptes Anuals del Pressupost de l’exercici 2016
Vist l’informe favorable del Consell Plenari, constituït com a Comissió Especial de Comptes, als
efectes d’allò disposat a la Base 19 de les d’execució del pressupost 2016, de data 23 de maig
de 2017, 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 7 de juny de
2017, sense que s’hagin presentat reclamacions durant el període d’exposició que va finir el 10
de juliol de 2017
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
Es proposa al Consell Plenari, l’adopció del següent
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ACORD:
Primer.- APROVAR els Comptes Anuals del Pressupost corresponent a l’exercici de 2016
Segon.- TRAMETRE a la Intervenció General de la Diputació de Barcelona un exemplar dels
esmentats Comptes, juntament amb una còpia de l’expedient administratiu per tal que el pugui
trametre, d’acord amb la Instrucció de Comptabilitat per a l’Administració Local, aprovada per
l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, i de conformitat amb allò que disposa la regla 48
apartat 1, que estableix que al Compte General de l’entitat matriu s’hi acompanyaran els
comptes anuals de les entitats dependents d’acord amb els termes establerts en la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.”
5.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ENCOMANDA DE GESTIÓ MITJANÇANT EL CONVENI
PER L’ASSUMPCIÓ DE FUNCIONS D’ASSISTÈNCIA EN LA GESTIÓ ECONÒMICA
(ASGEL) PER LA DICPUTACIÓ DE BARCELONA
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Sra. Anna Moreno Castells, Interventora del
Consorci del Parc de la Serralada Litoral, que exposa als assistents el present punt de l’Ordre
del dia, 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,
que en tot cas suposa la majoria absoluta del nombre de membres de la corporació, s’aprova
el següent acord:
“El gener de 2005 el Consorci del Parc de la Serralada Litoral va sol·licitar a la Diputació de
Barcelona la seva adhesió al Servei d’Assessorament a la Gestió Econòmica Local prestat per
aquesta diputació.
Aquesta incorporació va ser atorgada exercint-se efectivament a partir de l’any 2006 i sense
interrupció fins a l’actualitat.
El 2 de maig de 2017 el cap del Servei d’Assistència a la Gestió Econòmica Local, depenent de
la Direcció de Serveis Econòmics de la Diputació de Barcelona va sol·licitar que, per tal de
donar compliment als acords de la corporació per la prestació d’aquests serveis, es subscrivís
per ambdues parts el Conveni sobre l’Assumpció de Funcions d’Assistència en la Gestió
Econòmica Local (ASGEL) per la Diputació de Barcelona
Vist l’informe de la Intervenció de 15 de maig de 2017.
Vist l’informe de Secretaria de 31 de maig de 2017
Atès que el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya (LMRLC) estableix a l’article 114.3 “És necessari el vot
favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació per a adoptar
acords sobre les matèries següents:
e) La dispensa de serveis mínims i la transferència de funcions o activitats a altres
administracions públiques, i també l'acceptació de les delegacions o encàrrecs de gestió
realitzats per altres administracions, llevat que aquestes siguin imposades obligatòriament per
llei.”, cal considerar que és competència del Consell Plenari també l’encàrrec de gestió a altres

5

administracions públiques i que el dit acord s’haurà de prendre per majoria absoluta del nombre
legal de membres.
En virtut de tot això, es proposa al Consell Plenari l’adopció del següent acord:
Primer.- APROVAR l’encomanda de gestió del servei d’assistència en la gestió econòmica del
Consorci del Parc de la Serralada Litoral a la Diputació de Barcelona i el conveni que ha de
regular-la que s’incorpora com a annex al present acord, formant-ne part del mateix a tots els
efectes legals.
Segon.- AUTORITZAR al president del Consorci de la Serralada Litoral per a que, en nom
d’aquest, procedeixi a la signatura del citat conveni.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord al Servei d’Assistència a la Gestió Econòmica Local”
6. DONAR COMPTE DEL DECRET DE LA PRESIDÈNCIA D009/2017, DE 15 DE MAIG, DE
RECTIFICACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DEL CONSORCI DEL PARC DE
LA SERRALADA LITORAL CORRESPONENT A L’EXERCICI 2016.
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Sra. Anna Moreno Castells, Interventora del
Consorci del Parc de la Serralada Litoral, que exposa als assistents el present punt de l’Ordre
del dia, donant-ne compte al Consell Plenari del Decret 009/2017, de 15 de maig va aprovar-se
la rectificació de la liquidació de l’exercici 2016 amb el contingut literal següent:
“Atès el decret del President núm. D005/2017, de 28 de febrer, d’aprovació de la liquidació del
pressupost de l’exercici 2016.
Atès que durant el procés d’elaboració dels Comptes Anuals 2016 s’ha detectat un error en el
càlcul de les desviacions de finançament en projectes en execució a 31 de desembre de 2016,
essent que on consta 33.850,90 euros en concepte de Desviacions de finançament negatives
de l’exercici hauria de constar 25.601,20 euros, i on consta 28.792,37 euros en concepte de
Desviacions de finançament positives de l’exercici hauria de constar 22.426,72 euros, resultant
que la correcció d’aquests dos conceptes modifica el Resultat pressupostari ajustat de
l’exercici, de manera que on consta 36.612,20 euros hauria de constar 34.728,15 euros
Atès que un cop esmentats els errors aritmètics s’ha vist afectada la liquidació aprovada el 28
de febrer de 2017 correspon la seva rectificació, essent d’aplicació el que es disposa als
articles 89 i 90 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, i els articles 191,192 i 193 del Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.
Atès que segons disposa l’article 109.2 llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, aquestes podran rectificar en qualsevol
moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents
en els seus actes.
És per això que en virtut de les atribucions que tinc conferides segons l’article 12.14 del vigents
Estatuts
HE RESOLT:
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Primer.- Aprovar la rectificació del error material aritmètic existent a la liquidació del Pressupost
de la Corporació de l’exercici de 2016, aprovada anteriorment pel decret D005/2017, de 28 de
febrer, consistent en corregir els imports següents:
Desviacions de finançament negatives de l’exercici, on diu 33.850,90€ hauria de dir 25.601,20€
Desviacions de finançament positives de l’exercici, on diu 28.792,37€ hauria de dir 22.426,72€
Resultat pressupostari ajustat, on diu 36.612,20€ hauria de dir 34.728,15€
segons el resum següent:
Resultat pressupostari ajustat de l’exercici
_Conceptes

Drets
Obligacions
Resultat
reconeguts reconegudes Ajustaments pressupostari
nets
netes
ajustat

a. Op. Corrents. (Cap. 1 al 5)

724.377,63 687.489,52

36.888,11

b. Altres op.no finan.(Cap. 6 a 7)

28.792,30

-38.013,60

1. Total Op. no Financeres (A+B)

753.169,93 754.295,42

-1.125,49

2. Actius financers (Cap. 8)

0

0

0

3. Passius financers (Cap. 9)

0

0,00

0,00

66.805,90

I.-Resultat Pressupostari de l’exercici (1+2+3) 753.169,93 754.295,42

-1.125,49

II.-Ajustaments
4.Crèdits gastats finançats amb RLT per a Despeses Generals

32.679,16

5. Desviacions de finançament negatives de l’exercici

25.601,20

6. Desviacions de finançament positives de l’exercici

22.426,72

III.-RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+4+5-6)

34.728,15

Segon.- Donar compte d’aquest decret al Consell Plenari del Consorci a la primera sessió que
es celebri.
Tercer.- Trametre còpia de la rectificació de la Liquidació a l’Administració de l’Estat i a la
Generalitat de Catalunya.”
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.
7.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, LA MODIFICACIÓ NÚM. 02 DEL PRESSUPOST 2017 DE
SUPLEMENT DE CRÈDITS PER FER FRONT AL DEUTE PENDENT DE 34.605,92€ DEL
CONSORCI FRONT LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA CORRESPONENT AL
REINTEGRAMENT DE L’APLICACIÓ DELS SUPERÀVIT DE L’EXERCICI 2013
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Anna Moreno Castells, Interventora del Consorci del
Parc de la Serralada Litoral, que exposa als assistents el present punt de l’Ordre del dia, 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:
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“El Consorci del Parc de la Serralada Litoral és un ens integrat en el Sector Públic de la
Diputació de Barcelona i en aquest sentit el seu romanent líquid de tresoreria per a despeses
generals disponible de cadascun dels exercicis pressupostaris passa a consolidar-se en el del
conjunt del citat sector públic.
L’any 2015 el president delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies de
la Diputació de Barcelona va dictar una resolució segons la qual s’adaptava l’aplicació del
superàvit de l’exercici 2013, prevista en el decret 5906/14, al nivell d’execució assolit a 31 de
desembre de 2014.
Com a resultat d’aquesta resolució el Consorci del Parc de la Serralada Litoral havia de
contribuir amb 34.605,92€ a reduir l’endeutament del conjunt del Sector Públic.
Aquesta disposició va ser avançada mitjançant correu electrònic a la bústia corporativa del
Consorci, restant pendent la seva notificació d’acord amb el punt cinquè de la part dispositiva.
El 25 d’abril de 2017, amb número de Registre d’Entrada 182, la Intervenció General de la
Diputació de Barcelona comunica que consta en els registres comptables d’aquesta
administració un 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.
Atès que es tracta d’una despesa no prevista en el pressupost de l’exercici 2017 i que el
Consorci no compta amb recursos suficient per fer-ne front, es va sol·licitat i obtenir autorització
del Coordinador d’Hisendes, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de l’Àrea
de Presidència de la Diputació de Barcelona (RE núm. 248 de 31/05/2017) per a l’aplicació del
romanent líquid de tresoreria disponible de 2016, per tractar-se d’un consorci integrat en el
Sector Públic de 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 02 del pressupost 2017 de crèdits extraordinaris mitjançant
incorporació de romanent líquid de tresoreria per a despeses generals per tal de fer front al
deute de 34.605,92€ que aquest Consorci reconeix davant la Diputació de Barcelona com a
ens integrant del seu Sector Públic, l’expedient complet de la qual que es tramita amb el
número 3PS/17-Mod 02 CE 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 els crèdits extraordinaris
aprovats tant a despeses com a ingressos, a la comptabilitat del Consorci amb efectes
immediats.”
Essent les 13:47 hores s’absenta de la present sessió de Consell Plenari del Parc Serralada
Litoral la Sra. Anna Moreno Castells, Interventora del Consorci del Parc de la Serralada Litoral.
Essent les 13:50 hores, degut a motius sobrevinguts com és que ha sorgit un incendi al
municipi de Teià, s’absenta de la present sessió de Consell Plenari del Parc Serralada Litoral el
Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, President del Consorci del Parc de la Serralada Litoral; essent
que les seves funcions de presidir el present Consell Plenari passen a ser exercides pel Sr.
Albert Gil Gutiérrez, representant de l’Ajuntament de la Roca del Vallès i Vicepresident Primer

8

del Consorci del Parc Serralada Litoral, en virtut d’allò disposat a l’article 13.1 dels Estatuts
vigents del Consorci.
8.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DEL CALENDARI DE SESSIONS DEL
CONSELL PLENARI EN EL SENTIT D’AVANÇAR EL PROPER PLENARI AL 10
D’OCTUBRE.
El Sr. Vicepresident Primer del Consorci 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:
“Atès que d’acord amb el que disposa l’article 168 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL), el pressupost i la
resta de documentació que en forma part ha de ser tramès al Plenari abans del 15 octubre per
a la seva aprovació, esmena o devolució.
Vist que el calendari de sessions del Consell Plenari aprovat per l’any 2017 preveu que la
sessió corresponent al darrer trimestre ha de tenir lloc el 17 d’octubre de 2017 i que en
conseqüència es contravé el que disposa el TRLHL.
Es fa necessari modificar la data de la quarta sessió ordinària del Consell Plenari per l’actual
exercici.:
En virtut de tot això, es proposa al Consell Plenari l’adopció del següent acord:
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
Segon.- NOTIFICAR als representants dels ens consorciats del contingut del present acord”.

9.- DONAR COMPTE, ALS EFECTES DE PRENDRE CONEIXEMENT, DE L’INFORME
ECONOMICOFINANCER CORRESPONENT A L’EXERCICI 2016 REALITZAT PER
ENCÀRREC DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.
El Sr. Vicepresident Primer del Consorci 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 compte als assistents de l’Informe Econòmico
Financer corresponent a l’exercici 2016 realitzat per encàrrec de la Diputació de Barcelona, el
qual consta a l’expedient, exposant que:
Per encàrrec de la Diputació de Barcelona l’empresa Gabinet Tècnic d’Auditoria i Consultoria,
SA va realitzar l’informe economicofinancer de l’exercici 2016 del Consorci del Parc de la
Serralada Litoral.
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L’abast de l’informe es refereix a la verificació dels Estats financers i de la Liquidació del
pressupost de l’exercici 2016, amb comprovació dels criteris comptables aplicats i del suport
documental de les operacions, i a l’anàlisi dels procediments comptables i administratius.
Del resultat d’aquests treballs es va remetre esborrany a la gerència del Consorci qui va fer
arribar el 16/06/2017 un Informe de la Intervenció del Consorci amb diverses consideracions a
l’esmentat esborrany al Servei de Control Econòmico-Financer, responsable de l’encàrrec .
El 26/06/2017 Es va remetre l’Informe definitiu.
És per això que:
Es procedeix a donar compte al Consell Plenari de l’Informe Economicofinancer corresponent a
l’exercici 2016.

10.- INFORMAR DE L’ESTAT DE RATIFICACIÓ DELS ESTATUTS 4 I 5.
El Sr. Vicepresident Primer del Consorci cedeix la paraula al Sr. Jordi Bellapart Colomer,
conseller-Delegat del Consorci i Gerent “en funcions” del Consorci del Parc de la Serralada
Litoral, que exposa als assistents el present punt de l’Ordre del dia, així el conjunt de la
informació que consta a l’expedient, en concret exposa el contingut de l’escrit de la Generalitat
de Catalunya, així com el de la resposta que s’ha donat, exposant que no hi ha massa avanç.

11.- DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEL CONVENI QUE REGULA
APORTACIONS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER L’EXERCICI 2017

LES

El Sr. Vicepresident Primer del Consorci exposa que el President del Consorci va dictar el
decret NÚM 011/2017, de 29 de juny, amb el contingut literal següent:
“D’acord amb els seus estatuts el Consorci del Parc de la Serralada Litoral per a la realització
del seu objecte i finalitats comptarà amb les aportacions de les entitats consorciades.
En la sessió ordinària del Consell Plenari que va tenir lloc el 18 d’octubre de 2016 es varen
aprovar les quotes de participació del ens consorciats per l’exercici 2017, fixant-se la de la
Generalitat de Catalunya en 25.00 euros.
L’article 94.5 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei de finances públiques, modificat per la Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals,
administratives, administratives i financeres i del sector públic, estableix que les subvencions
excepcionalment es poden concedir mitjançant convenis
Vista la Memòria Justificativa de la Intervenció de 29 de juny de 2017 que consta a l’expedient
Vist que el conveni s’ajusta al contingut i exigències contingudes als articles 49 i 50 llei
40/2015,d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
És per això que en virtut de les atribucions que tinc conferides segons l’article 12.22 del vigents
Estatuts
HE RESOLT
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Primer.- APROVAR el Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat,
mitjançant el Departament de Territori i Sostenibilitat, i el Consorci del Parc de la Serralada
Litoral per regular una subvenció per contribuir al seu funcionament per a l’any 2017, la minuta
del qual s’annexa a la present resolució formant-ne part a tots els efectes
Segon.- FACULTAR el senyor Andreu Bosch i Rodoreda, president del Consorci del Parc de la
Serralada Litoral, per a la signatura de l’esmentat Conveni
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a tots els interessats
Quart.- DONAR-NE compte al Consell Plenari en la propera sessió que se celebri al efectes de
prendre coneixement.”
És per això que:
Es procedeix a donar compte al Consell Plenari de l’esmentada resolució
12.- INFORMAR DELS ACTES DE COMMEMORACIÓ DEL 25è ANIVERSARI DEL PARC.
El Sr. Vicepresident Primer del Consorci cedeix la paraula a la Sra. Isabel Cabrera Barbero,
personal funcionari de la Diputació de Barcelona, que manifesta als assistents que aquest punt
de l’Ordre del Dia ho hauria d’explicar el Sr. President considera escaient que sigui el Sr.
President qui pugui fer l’exposició del mateix en un altre moment, manifestant igualment que
també es farà referencia en l’Informe de Gestió.
Essent les 14:02 hores, degut a motius igualment sobrevinguts, s’absenta de la present sessió
de Consell Plenari del Parc Serralada Litoral el Sr. David Ricat Miró, representant de
l’Ajuntament de Vallromanes.
13.- PRENDRE CONEIXEMENT, SI S’ESCAU, DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A
TERCERS.
El Sr. Vicepresident Primer del Consorci 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:
“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

11

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 primer trimestre de l’any 2017, d’acord
amb el detall següent:
Any:
2017
Trimestre:
Segon
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
15,20

106

25.676,77

0

0,00

“
14.- INFORME DE GESTIÓ

El Sr. Vicepresident Primer del Consorci cedeix la paraula a la Sra. Isabel Cabrera Barbero,
personal funcionari de la Diputació de Barcelona, la qual exposa el contingut d’aquest punt de
l’ordre del dia, posant de manifest el següent:
CONSERVACIÓ I TRACTAMENT FÍSIC DEL TERRITORI
Pla de seguiment
Avifauna: conveni Diba-ICO
Programes Sylvia i SOCC
Estudi de rapinyaires XPN
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 5 estacions (juny)
. Propera instal·lació de nova estació a l’Arborètum de Cabrils amb 3 caixes niu
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Flora amenaçada: SEFA
Amb personal del parc i tècnics Diba: Cistus ladanifer, Lavatera olbia, Arisarum vulgare, Viola
suavis, Carex grioletti
Senglar: Conveni Diba-Minuartia
Lliurament de cartilles de les colles
Tritó verd (Triturus marmoratus): Conveni Parc Serralada Litoral-Societat Catalana
d’Herpetologia
Sortides nocturnes
Presència d’adults i larves en 4 basses
Gripau d’esperons (Pelobates cultripes): Col·laboració amb l’Arborètum de Cabrils+
Ursus+Societat Catalana d’Herpetologia
Objectiu: Aconseguir cries per alliberar-les en l’hàbitat adequat de forma que
generin
poblacions estables
Prats Terofítics. Hàbitat d’interès comunitari:
Detecció de poblacions en risc i definició de messures de conservació, La Roca del Vallès
Tortuga de rierol (Mauremis leprosa): Col·laboració amb el COSAR
Captura i marcatge d’exemplars, Vilassar de Dalt
CYLINDROPUNTIA: Col·laboració amb l’entitat Galanthus
Actuacions d’eliminació d’exemplars
Pla de recuperació de fonts. Conveni Caixa 2015-2016
Actuacions finalitzades:
Itinerari de les fonts (Sta Mª de Martorelles)
Arranjament d’accessos i Font de la Teula, font del Ca, la font Sunyera i font del Ferro
Font d’en Mamet (Vilassar de Dalt)
Execució d’actuacions complementàries
amb personal del parc:
- Plantació d’avellaners
- Barrera d’accés pels ramats
- Pals reflectants delimitació camí
Actuacions previstes:
Senyalització de l’itinerari de les fonts (Sta. Mª de Martorelles)-Agost 2017
Pla d’actuacions de millora de l’entorn del patrimoni arqueològic. Conveni Caixa 20152016
Objectius:
Posar en valor el patrimoni arqueològic del parc
Facilitar l’accés, la transitabilitat i l’estudi de l’àrea colindant als jaciments.
Protegir els elements singulars afavorint un bosc madur.
Zones d’actuació:
Cèllecs (Òrrius)
Burriac (Cabrera de Mar)
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Castell de Sant Miquel (Vallromanes i Montornés del Vallés)
Castellruf (Santa Maria de Martorelles)
Inici de les actuacions: Setembre 2017
Temes pendents: Autorització de 3 propietaris de finques de Cabrera
Estat actual: Programació de visites de replanteig amb els arqueòlegs de referència
PREVENCIÓ D’INCENDIS
Campanya de Vigilància i prevenció d’incendis (16 de juny a l’1 de setembre)
Actuacions prèvies a la campanya:
Desbrossar l’entorn dels punts de guaita i miradors
Condicionament i instal·lació de material als punts de guaita.
Reparació dels vidres trencats per actes vandàlics a la torre de Baldiri.
Adquisició d'emissores base per tots els vehicles del parc (1.973,99€)
Instal·lació de dispositius de geolocalització als vehicles: NAVENTO
Actuacions durant la campanya de vigilància:
Briefings setmanals de coordinació: Bombers,ADFs, Agents rurals i Parcs
Reunions de coordinació amb els responsables del PVI
Incidències durant la campanya:
Conats d’incendi
Municipi

Data

Paratge

Superfície

Vilassar de Dalt

18 juny

Torrent d’en Daniel

25 m2

Argentona

23 juny

Riera del barri del Cros

La Roca del Vallès

3 juliol

Torrent de Santa Agnès

Argentona

17 juliol

Ca l’Espinal

1.200 m2

Activació del protocol de risc d’incendi del parc per Alfa 2
3 activacions: 22 i 28 de juny i 7 de juliol
Mesures adoptades:
Circulació d’un vehicle amb cuba.
Resta de vehicles amb motxilles d’aigua.
Tots els guardes fan rutes de vigilància.
Instal·lació de senyalització informativa del nivell de risc.
Publicació que informa del risc d’incendi a les xarxes socials.
Informació del nivell de risc als residents i ajuntaments.
FOMENT DE DESENVOLUPAMENT I PARTICIPACIÓ
Actuacions a la Xarxa viària.
Manteniment de Camins 2017
Camí de Sant Sebastià. Ferm i cunetes
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Vilassar de Dalt

Maig

Camí de Can Boquet a Can Maimó.
Repàs de ferm, cunetes i secció de servei

Vallromanes

Maig

Camí de Can Mastruch.
Repàs de fer, cunetes i secció de servei

Cabrils

Maig

Camí de Cirers. Repàs de ferm i cunetes

Cabrils

Maig

Camí de la Serra de Teià. Secció de servei

Teià

Maig

Pista carenera del Mirador de la Cornisa a can Bernadó.
Ferm

Premià de Dalt

Maig

Camí Torre Cèllecs. Ferm i cunetes. Nidificació ocells

Vilanova del
Vallès

Setembre

Camí accés Torre Raiguer. Ferm en bon estat

Montornès

Descartat

Camí a Baldiri. Ferm i secció de servei

Premià de Dalt

Maig

Pista de Cal Camat a Sant Bertomeu.
Repàs de ferm, cunetes i secció de servei

Òrrius

Maig

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

Vilanova del
Vallès

Setembre

Camí de la Roca d’en Toni a Can Maimó. Ferm, cunetes i
secció de servei

Vilassar de Dalt

Pista carenera del Vallès. Ferm i caixa. Nidificació ocells

Sta. Mª
Martorelles

Setembre
Setembre

Inversions Diba. Maig 2017
Restauració del Camí de la Serra de Teià:
195 m de grava-ciment i 550 m de tot-ú

Teià

23.772,27 €

Restauració del Camí de la Creu de Can Boquet a Can
Maimó: 550 m de grava-ciment

Vallromanes

36.148,75 €

TOTAL

59.921.02 €

Inversions Consorci 2017
Restauració del Camí de Sant Sebastià:
Arranjament de trams de fort pendent

Vilassar de Dalt

21.702,00 €

Restauració del Camí de Can Boquet a Can Maimó: Pericons

Vilassar de Dalt

7.904,00 €

TOTAL

28.606,00 €

Ajuts Diputació. Aiguats 2016: En execució
ÚS SOCIAL I EDUCACIÓ AMBIENTAL
Programes educatius
Viu el Parc, Escoles: Sant Mateu (Premià de Dalt). 16,17 i 18 de maig
Nº participants: 645 alumnes
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Escoles d’11 municipis: Alella, Montornès del Vallès, Argentona, Premià de Dalt, Cabrera de
Mar, Teià, Cabrils, Vilanova del Vallès, La Roca del Vallès, Vilassar de Dalt, Martorelles
Viu el Parc 15ª Edició (Abril-Juny)
Festa del Parc. Sant Mateu (Premià de Dalt). 28 de maig.
Participació inferior que en edicions anteriors
Activitats als municipis. Novetat 2017
Municipi

Data

Activitat

Alella

7 de maig

Poesia al parc

Vilanova del Vallès

25 de maig

Impressionats per la natura

La Roca del Vallès

27 de maig i 4 de juny

Minicurs de fotografia naturalista

Vilanova del Vallès

3 de juny

Nit d’estels. 100 persones

Argentona

3 i 10 de juny

Sortida naturalista sobre abelles

Vilassar de Dalt

9 de juny

Impressionats per la natura

Teià

16 i 17 de juny

Xerrada i sortida etnobotànica

Òrrius

3 de juliol

Impressionats per la natura

Trobada de Centres de documentació de la Xarxa de Parcs Naturals. Vilassar de Dalt, 7 de
juliol.
Col·laboració a les Jornades Mediambientals de Santa Mª de Martorelles, 3 de juny.
Xerrades ornitològiques SEO-BIRDLIFE
Argentona. 22 persones
Teià. 25 persones
Òrrius. 8 persones
Activitats de voluntariat
Millora ambiental i eliminació d’espècies al·lòctones pedrera d’Alella.
20 de maig. 25 voluntaris de la XPN , col·laboració guardes del parc, ADF i Ajuntament d’Alella
Publicacions
Mapa de l’informador. Juliol
Bases del concurs fotogràfic. Maig
Desplegable del parc. En preparació
Guia de llegendes XPN
25 anys del Parc de la Serralada Litoral
Motivació
Fer palesa la vinculació municipis / parc.
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
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Data

Municipi

Acte institucional

6 d’octubre

La Massa. Vilassar de
Dalt

Inauguració itinerari de les fonts

Setembre

Santa Mª de Martorelles

Xerrades història del parc i els seus valors (15)

Setembre 2017
a maig 2018

Tots els municipis

Xerrades patrimoni arqueològic (3)

Tardor-Hivern

A concretar

Exposició amb fotos històriques i de la gestió
del parc

Febrer-Març
2018

Museu de Vilassar de
Dalt

Acte de cloenda

Primavera 2018

La Roca del Vallès

Inauguració de la nova exposició itinerant del
parc

24 de maig

A concretar

Promoció i divulgació
Creació d’imatge gràfica commemorativa.
8 pancartes i 15 banderoles venecianes
Productes de promoció: Bosses i Usb
ACTIVITATS GENERALS I DE SUPORT
Modificació del Pla Especial del Parc de la Serralada Litoral
Període
REDACCIÓ
Modificació
Memòria
Pla especial

Desembre
2016-Juliol 2017
Juny-Juliol 2017
Octubre 2017
OctubreDesembre 2017
Desembre 2017

TRAMITACIÓ
Modificació
Memòria
Pla especial

Gener -Desembre
2018

Acord/tràmit
Reunions tècniques de treball sobre els continguts del
document de modificació del Pla Especial.
Redacció de l’esborrany del document de modificació (text
i plànols) i de la memòria justificativa.
Reunions informatives ajuntaments
Reunions de presentació als ajuntaments de l’esborrany
del document
Redacció document ambiental estratègic
Revisió i tancament del document de modificació i de la
memòria justificativa
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. Maig-juliol 2017
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Tipologia d'informe

Nombre d'informes

Activitats científiques, culturals i educatives

1

Activitats esportives, turístiques i de lleure

18

Aprofitaments de recursos naturals

1

Forestal (Aprofitaments i PTGMF)

1

Camins

1

Prevenció d’Incendis

4

Urbanístic

2

Altres

1

TOTAL

29

Control i resolució d’incidències
Enretirada abocaments
Resolució actes vandàlics
Control activitats

15.- DESPATX D’OFICI.
En compliment d’allò que disposa l’article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, la Presidència dóna compte de les resolucions adoptades des de la darrera sessió
ordinària del Consell Plenari del Consorci que, de manera extractada, es relacionen a
continuació:
Decrets del President
D009/2017, de 15 de maig
D010/2017, de 23 de maig
D011/2017, de 29 de juny

Rectificació de la Liquidació 2016
Facultar a la Sra. A. Moreno per actuar com a secretària a la
sessió extraordinària del CP de 23/05/17
Aprovació del conveni regulador de la quota 2017 de la
Generalitat de Catalunya

Decrets del Conseller delegat
D007/17, de 8 de maig
D008/17, de 5 de juny
D009/17, de 6 de juny
D010/2017, de 30 de juny
D011/2017, de 30 de juny

Adjudicació de contracte menor d’obres de manteniment de
la xarxa viària
Procediment de contractació dels serveis de gestió del C.I.
Can Boquet 2 anys
Crida e 4 guaites per a la campanya 2017
Contracte menor de serveis d’atenció al usuaris del C.I. Can
Boquet 2n semestre 2017
Contracte menor de serveis d’organització de sortides
guiades i activitats 2n semestre 2017

16.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS
No n’hi ha.
17.- INFORMES, PETICIONS I PREGUNTES
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No n’hi ha.
I no havent res més a tractar, el Sr. Vicepresident Primer declara acabada la sessió a les 14:41
hores, de la qual s’estén la present acta que com a Secretari certifico.
Vist i Plau

El Vicepresident Primer
Sr. Albert Gil Gutiérrez
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El Secretari
Santiago Pérez i Olmedo

