2CP01/14
Acta de la sessió ordinària del Consell Plenari del Consorci del Parc de la Serralada Litoral
celebrada el 19 de març de 2014

A Cabrera de Mar, comarca del Maresme, a les tretze hores i deu minuts del dia 19 de març 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. Julián Trapero Frias, Alcalde de Santa Maria de Martorelles.
Sr. José Navarro Martín, representant suplent de l’Ajuntament de Tiana.
Sr. David Ricart Miró, representant de l’Ajuntament de Vallromanes.
Sr. Eudald Calvo i Català, representant del Consell Comarcal del Maresme
Sr. Joaquim Brustenga Etxauri, representant del Consell Comarcal del Vallès Oriental.
Sr. Andreu Carreras Puigdelliura, representant de la Diputació de Barcelona.
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.
Ha anunciat la seva incorporació durant el decurs de la reunió:
Sr. Pere Móra Juvinyà, representant de l’Ajuntament d’Argentona.
Sr. Ramon Majà Esteve, representant de l’Ajuntament de Vilanova del Vallès
Sr. Marià Morera Goberna, representant de la Generalitat de Catalunya.
Han excusat la seva assistència:
Sr. Marc Almendreo Campillo, representant de l’Ajuntament d’Alella.
Sra. Maria Rosa Viñallonga Antich, representant de l’Ajuntament de Montornès del Vallès.
No han assistit:
Sra. Nuria Pera Maltes, representant de l’Ajuntament de Cabrera de Mar.
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
Sra. Emma Peiró i Sales, representant de l’Ajuntament de Teià
Sr. Joan Adell i Pla, representant de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt
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 12.44 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 2CP04/13 DE 19 DE
NOVEMBRE DE 2013
Havent estat distribuït l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del Consell Plenari del
Consorci Parc Serralada Litoral 2CP04/13 de 19 de novembre de 2013, 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 2CP04/13 de 19 de novembre de 2013.
2.- PRESA DE POSSESSIÓ DE NOUS REPRESENTANTS, SI S’ESCAU.
Estant presents a la sessió plenària els reprententats d’ens consorciats Sr. Julián Trapero
Frias, Alcalde de Santa Maria de Martorelles i el Sr. José Navarro Martín, representant suplent
de l’Ajuntament de Tiana, en el moment de la pressa de possessió i per tal d’adquirir la plena
condició del càrrec, de conformitat amb allò que disposa el número 8 de l’article 108 de la Llei
orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim electoral general, els candidats representants hauran
de jurar o prometre acatament a la Constitució, i per això a continuació es procedeix per part
del Sr. Secretari a formular-li pregunta següent:
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec
de membre del Consorci Parc Serralada Litoral amb lleialtat al Rei, guardar i fer guardar la
Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”
A la qual el Sr. Julián Trapero Frias, Alcalde de Santa Maria de Martorelles, respon:
PROMETO; i el Sr. José Navarro Martín, representant suplent de l’Ajuntament de Tiana,
respon: JURO.
Seguidament el Sr. President manifesta que els representants d’ens consorciats Sr. Julián
Trapero Frias, Alcalde de Santa Maria de Martorelles i el Sr. José Navarro Martín, representant
suplent de l’Ajuntament de Tiana, han pres possessió del càrrec de membres representants del
Consorci Parc Serralada Litoral en les respectives representacions que ostenten.
Essent les 12:50 hores s’incorporen a la present sessió de Consell Plenari del Consorci del
Parc Serralada Litoral el Sr. Pere Móra Juvinyà, representant de l’Ajuntament d’Argentona i el
Sr. Marià Morera Goberna, representant de la Generalitat de Catalunya. Tanmateix s’incorpora
a la sessió, essent les 12:53 hores, amb veu i sense vot i convidat per la presidència, el Sr.
Jordi Padrós Selma, Coordinador d’Àmbit de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de
Barcelona.
3.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE DATES DE LA
COMISSIÓ EXECUTIVA I DEL CONSELL PLENARI DE JUNY 2014 PER AL COMPLIMENT
DE LA NORMATIVA DE RENDICIÓ DEL COMPTE GENERAL 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:

“El Consell Plenari en sessió ordinària de 20 de novembre de 2013 va aprovar el calendari de
sessions d’aquest òrgan i el de la Comissió Executiva per l’any 2014. Ambdós òrgans celebren
sessions amb caràcter trimestral.
El citat calendari preveia pel 18 de juny de 2014 la sessió del Consell Plenari del segon
trimestre.
Tenint en compte que aquest consell es constitueix en comissió especial de comptes i que
d’acord amb l’article 212 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei
reguladora de les hisendes local, el compte general ha d’estar a disposició dels membres de la
comissió abans del 15 de maig, i informat abans de l’1 de juny es fa necessari modificar el
calendari de sessions previst.

És per això que es proposa al Consell Plenari l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Modificar el calendari de sessions ordinàries segons el criteri següent:
La reunió de la Comissió Executiva prevista pel el 4 de juny tindrà lloc el 29 d’abril de 2014 a
les 09,30 hores
La sessió ordinària del Consell Plenari prevista pel 18 de juny tindrà lloc el 14 de maig de 2014
a les 12,30 hores.”

4.- RATIFICACIÓ, SI SE’SCAU, DEL DECRET DE LA PRESIDÈNCIA 002/2014, DE 27 DE
GENER, D’APROVACIÓ DE LA PRIMERA ADDENDA AL CONVENI AMB L’AJUNTAMENT
D’ALELLA PER L’ATENCIÓ AL PUNT D’INFORMACIÓ DE CAN LLEONART.
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:
“L’Ajuntament d’Alella i el Consorci del Parc de la Serralada Litoral varen subscriure l’any 2012
un conveni per a regular el funcionament del Punt d’Informació de Can Lleonart ubicat a
l’Oficina de Turisme d’Alella.
Està previst que per l’any 2014 la prestació de serveis del personal que atén el citat Punt
d’Informació es refereixi únicament a l’atenció dels usuaris que s’adrecin a l’equipament
sol·licitant informació sobre el Parc de la Serralada Litoral
És per això que mitjançant el Decret del president 002/2014, de 27 de gener, es va aprovar una
addenda regulant els serveis a prestar i la contraprestació econòmica corresponent, el qual
s’annexa a la present proposta d’acord formant-ne part a tots els efectes.
En la citada resolució s’establia al punt Tercer la ratificació per part del Consell Plenari de
l’acord d’aprovació del Conveni
És per això que es proposa al Consell Plenari l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- RATIFICAR el Decret de la presidència número 002/2014, de 27 de gener,
d’aprovació de la primera addenda al Conveni amb l’ajuntament d’Alella per l’atenció al Punt
d’Informació de Can Lleonart.
SEGON.- ASSUMIR-NE el contingut”.
5.- DONAR COMPTE, SI S’ESCAU, DEL DECRET DE LA PRESIDÈNCIA 003/14, DE 28 DE
FEBRER, D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2013.
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 que mitjançant el Decret de la
presidència 003/2014, de 28 de febrer, va aprovar-se la liquidació de l’exercici 2013 amb el
contingut literal següent:
“Vist l’expedient de liquidació del Consorci del Parc Serralada Litoral corresponent a l’exercici
de 2013 formulada per la Intervenció de Fons, en compliment del 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 i les Regles 66 i següents de l’Ordre EHA/4042/2004, de 23 de novembre, per la qual
s’aprova la Instrucció del model simplificat de Comptabilitat Local.

De conformitat amb allò que disposen els esmentats articles, per la present
HE RESOLT:
Primer.- Aprovar 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

244.006,73 €

2. Drets pendents de cobrament a 31.XII.2013

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

57.273,67 €
33.357,88 €

D’exercicis tancats

0,00 €

D’altres operacions no pressupost.

23.915,79 €

Pagaments pendents d’aplicació definitiva (-)
I. Romanent de Tresoreria total

0,00 €
254.410,04 €

II. Saldos de dubtós cobrament (-)

5.798,76 €

III. Excés de finançament afectat

105.757,63 €

IV. Romanent de Tresoreria per a despeses generals

142.853,65 €

Segon.- Incorporar a l’exercici 2014, vist el Romanent de Tresoreria que presenta aquesta
liquidació, els següents crèdits compromesos:

Aplicació

Import

Nom terc.

2013

172 2270601

3.000,00 Minuartia estudis ambientals, S.L.

2013

172 2270601

76,27 Minuartia estudis ambientals, S.L.

2013

172 2270601

1.652,00 Institut Català d'Ornitologia

Tercer.- Donar compte d’aquest decret al Consell Plenari del Consorci a la primera sessió que
es celebri.
Quart.- Trametre còpia de la Liquidació a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de
Catalunya.”
A continuació intervé el Sr. Eudald Calvo i Català, representant del Consell Comarcal del
Maresme, que pregunta respecte al destí previst per al romanent, i concretament si es
destinarà a alguna inversió. Li respon la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci,

manifestant que en part si, a camins, patrimoni arqueològic i noves instal·lacions de Can
Magarola, dins del que permeti la normativa vigent.
6.- 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.
Bloc conservació i bloc foment:
a. Projecte d’adequació de la nova seu a Can Magarola: 85.293,54 €
a.Instal·lacions interiors i ram de paleta: 36.610,48 € (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
Caldera de biomassa + magatzem caldera + radiadors: pressupost Diba 2014
Essent les 13:05 hores s’incorpora a la present sessió de Consell Plenari del Consorci del
Consorci del Parc de la Serralada Litoral el Sr. Ramon Majà Esteve, representant de
l’Ajuntament de Vilanova del Vallès.
A continuació, continua la seva exposició del present punt de l’ordre del dia la Sra. Iguázel Pac
Rodríguez, Gerent del Consorci, fent menció del següent:
b. Línia de suport a la instal•lació de calderes de biomassa en equipaments municipals
(Diputació de Barcelona)
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)
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
- Confirmació de viabilitat ÆRedacció del projecte executiu
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.
6. TEIÀ
- Projecte: xarxa de calor + pavelló. Consum actual: gas natural
Æ estudi de viabilitat preliminar desfavorable
- Confirmació de viabilitat ÆRedacció del projecte executiu
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
Essent les 13:19 hores s’incorpora a la present sessió de Consell Plenari del Consorci del
Consorci del Parc de la Serralada Litoral, convidat per la presidència, amb veu i sense vot, el
Sr. Ramon Minoves Pujols, Coordinador en matèria d’Espais Naturals i Medi Ambient.
A continuació, continua la seva exposició del present punt de l’ordre del dia la Sra. Iguázel Pac
Rodríguez, Gerent del Consorci, fent menció del següent:
Bloc conservació i bloc foment:
b. Subvencions calderes de biomassa a particulars: Diputació de Barcelona. Resolució 30 juny
2014
c. 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
*2 reunions centrals de creació de l’Associació: definició grup de treball i definició Estatuts
d. Projecte Conveni La Caixa 2013-2014: “Potenciació de la pastura extensiva en zones
forestals com a eina de gestió dels ecosistemes agroforestals”. 2014: 100.000 €
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 adevesades, aclarides, selecció de
rebrots, estassades selectives de matoll i eliminació de restes vegetals.
e. Subvenció Xarxa Natura 2000: convocatòria subvencions 2014
f. Campanya de prevenció d’incendis 2014
• Dispositiu:
• Guaites: 8 guaites, 4 torres de guaita
• Vallès: Turó de Céllecs (Vilanova del Vallès) i Castell de St.Miquel
(Montornès del Vallès)
• 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: juny - setembre 2014. Servei permanent d’activació protocol risc alfa.
• Control central: Parc Bombers Mataró
•

Bloc ús públic:
a. Conveni centre d’interpretació del parc a Can Girona. Projecte caldera de biomassa/gestió
forestal finca.
b. Projecte escola de natura de Can Rabassa.
c. Programes d’activitats d’ús públic dels equipaments del parc:
- 22 Sortides guiades
- Cursos temàtics
d. Concurs fotogràfic del parc 2014:
- Col·laboració Associacions de fotografia municipals
e. Programa participació entitats ciclistes del parc:
- Acord mapa xarxa viària ciclable
- Acord document bones pràctiques
7.- INFORMACIONS DE PRESIDÈNCIA.
El Sr. President intervé per exposar el següent:
a. Estat d’execució del pressupost d’ingressos 2010-2013.
Pendent de cobrament
a 1 de gener 2014

ANY
2010 Transf. Corrents Generalitat
2012 Ordinària Martorelles
2013 Transf. De capital Generalitat
2013 Ordinària Martorelles
2013 Ordinària Vilanova del Vallès
2013 Ordinària C.C. Maresme
2013 Ordinària C.C. Vallès Oriental
2013 Transf. De capital Generalitat
2013 Extraòrdinaria Martorelles
2013 Extraòrdinaria Vilanova del Vallès
TOTAL

2.553,21
5.000,00
9.180,00
7.292,54
9.686,84
7.733,79
7.733,79
8.256,79
4.591,27
5.648,75
67.676,98

b. Tramitació de la modificació dels Estatuts del Consorci.
ENS
Consorci del PSL
Aj. Alella
Aj. Argentona
Aj. Cabrera de Mar
Aj. Cabrils
Aj. Montornès 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
09/01/14
RE 033

Aj. Sta. Mª Martorelles
Aj. Teià
Aj. Tiana
Aj. Vilassar de Dalt
Consell Comarcal del Maresme

17/12/13
RE 005
17/12/13
RE 026
14/01/14
RE 031
19/12/13
RE 038
17/12/13
RE 003

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

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:

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
D018/2013, de 16 de desembre
D019/2013, de 31 de desembre
D001/14, de 10 de gener
D002/14, de 27 de gener
D003/14, de 28 de febrer

Resolució sancionadora de l’expedient disciplinari 3RH/13-ED EVP
Modificació del pressupost núm. 4 per transferència de crèdits
(3PS/13-Mod03)
Cancel·lació de comptes bancaris i obertura d’un nou compte
Aprovació de la primera addenda al Conveni amb l’ajuntament
d’Alella per a la gestió del Punt d’Informació de Can Lleonart
Aprovació de la Liquidació de l’exercici 2013

Decrets del Conseller delegat
D016/2013, de 10 de desembre
D001/14, de 7 de gener
D002/14, de 7 de gener
D003/14, de 7 de gener
D004/14, de 21 de febrer
D005/14, de 13 de març

Contracte de serveis a Obres Merlés, S.L. per l’arranjament de
la xarxa viària
Contracte de serveis a APENEA-URSUS per atenció al C.I. de
can Boquet
Contracte de serveis a APENEA-URSUS per atenció al P.I. del
Centre de Documentació del parc
Contracte de serveis a Presumar, S.L. pels serveis de neteja de
les oficines del Consorci
Atorgament d’una bestreta a D. Fernández
Atorgament de l’ajut per fills a F. Murga

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: APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL RECONEIXEMENT DE DRET ALS
TREBALLADORS DEL CONSORCI DE LA PERCEPCIÓ DE PART PROPORCIOAL DE LA
PAGA EXTRAORDINARIA DE DESEMBRE 2012
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 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 Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar en sessió ordinària celebrada el 19 de
desembre de 2013 el dictamen de proposta d’aprovació de l’Acord de la Mesa General de
Negociació de matèries comunes, de data 29 de novembre de 2013, pel qual es reconeix el
dret del personal al servei dels diferents ens i organismes que pertanyen o dels quals participa
la Diputació de Barcelona a la percepció de la part proporcional de la paga extraordinària del
mes de desembre de 2012, corresponent als serveis prestats en el període de meritament
prèvia a l’entrada en vigor dl RDL 20/2012, de 13 de juliol.
Aquest mateix acord estableix que els citats ens i organismes han de dur a terme l’aprovació
dels respectius acords administratius.
Atès que el Consorci del Parc de la Serralada Litoral és un ens del qual participa la Diputació
de Barcelona segons consta a l’article 1.3 dels vigents Estatuts, i que el personal del Consorci
del Parc de la Serralada Litoral està adherit al conveni col·lectiu del personal laboral d’aquesta
segons acord del Consell Plenari de 21 de desembre de 2005.
Atès que l’adopció d’aquest acord comporta modificar el que va ser pres pel Consell Plenari en
sessió ordinària de 21 de novembre de 2012 segons el qual es declarava la no disponibilitat
dels crèdits consignats en el pressupost 2012 sota el concepte de paga extraordinària de
desembre 2012, i es determinava “que aquests crèdits quedin afectats per fi que siguin
destinats a aportacions a plans de pensions o similars, sense que es puguin destinar a cap altre
objecte, ni en el present exercici, ni en exercicis futurs”
Es proposa al Consell Plenari l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Reconèixer el dret dels treballadors el Consorci del Parc de la Serralada Litoral a la
percepció de la part proporcional de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012,
corresponent als serveis prestats durant el període de meritament previ a l’entrada en vigor del
RDL 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de
la competivitat, i que concreta en el període comprès entre els dies 1 de juny i el 14 de juliol de
2012
SEGON.- Restituir la disponibilitat parcial dels crèdits consignats en el pressupost 2012 sota el
concepte de paga extraordinària de desembre 2012, per un import de 8.371,26 Euros, segons
els càlculs següents:
Treballador/a

Import

ACIEN TORRES, INMACULADA

402,49

COLLADO FERNANDEZ, MIGUEL A.

384,74

FERNANDEZ ALBA,DIEGO

438,24

GRAU BORRAS, MONTSERRAT

777,95

JULIA CARULLA, MONTSERRAT

384,74

LEON AMAT, LAURA

512,33

LOIRE FERNANDEZ, ROSER

637,58

MARGAIX GINER, XAVIER

406,76

MARTIN CISCAR, GLORIA

434,08

MASO ALIBERAS, ARNAL

384,74

MOLINE DEL CASTILLO, SILVIA

698,55

MURGA POUPON, FERNANDO

346,49

PAC RODRIGUEZ, IGUAZEL

735,94

PEREZ OLMEDO, SANTIAGO

216,42

PUIGGROS OLIVER, ESTANISLAU

384,74

VALLBONA PEREZ, ELIAS

384,74

VELEZ TORIL, JOSE ANT.

433,97

VERGES CEDO, JORGE

406,76

SUMA TOTAL

8371,26

TERCER.- Fer efectiva aquesta retribució en la nòmina del mes de març de 2014 als
treballadors que es trobin actualment prestant servei, i tan aviat com sigui possible a la resta de
personal.”
10.- INFORMES, PRECS I PREGUNTES
El Sr. Jordi Padrós Selma, Coordinador d’Àmbit de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la
Diputació de Barcelona, intervé per exposar als assistents la previsió de formular un conveni
per a la senyalització al Parc de la cobertura del 112, essent que està previst que es posi en
marxa abans de Setmana Santa.
Seguidament, intervé el Sr. David Ricart Miró, representant de l’Ajuntament de Vallromanes,
per exposar als assistents que el proper dia 17 de maig està prevista la celebració de la
Ecofesta a Vallromanes, essent que hi hauran moltes activitats amb participació de moltes
entitats del municipi, essent que demana que el Parc Serralada Litoral hi pugui tenir presència
amb informació del Parc.
A continuació intervé el Sr. President per manifestar que la invitació formulada per Vallromanes
constitueix una oportunitat de difusió de les activitats del Parc i que es farà el possible per
poder-hi assistir i estar presents com a Consorci del Parc de la Serralada Litoral.
I no havent res més a tractar, el Sr. President declara acabada la sessió a les 14:10 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

