2CP05/14
Acta de la sessió extraordinària del Consell Plenari del Consorci del Parc de la Serralada Litoral
celebrada el 19 de novembre de 2014
A Cabrera de Mar, comarca del Maresme, a les 13:15 hores del dia 19 de novembre de 2014,
es reuneixen en sessió EXTRAORDINÀRIA 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. Marc Almendro Campillo, representant de l’Ajuntament d’Alella.
Sr. Pere Móra Juvinyà, representant de l’Ajuntament d’Argentona.
Sra. Maria Rosa Viñallonga Antich, representant de l’Ajuntament de Montornès del Vallès.
Sr. Antoni López Guillén, representant de l’Ajuntament de Premià de Dalt
Sr. José Navarro Martín, representant suplent de l’Ajuntament de Tiana.
Sr. Ramon Majà Esteve, representant de l’Ajuntament de Vilanova del Vallès
Sr. Eudald Calvo i Català, representant del Consell Comarcal del Maresme
Sr. Joaquim Brustenga Etxauri, representant del Consell Comarcal del Vallès Oriental.
Sr. Eloi Beulas Ors, representant suplent de la Generalitat de Catalunya.
Assisteixen també, amb veu i sense vot:
Jordi Bellapart Colomer, Conseller Delegat del Cconsorci.
Han excusat la seva assistència:
Sra. Nuria Pera Maltes, representant de l’Ajuntament de Cabrera de Mar.
Sra. Marina Infiesta Sander, representant de l’Ajuntament de Cabrils.
Sra. Olivia Mones Estevez, Alcalde de Santa Maria de Martorelles.
Sra. Emma Peiró i Sales, representant de l’Ajuntament de Teià
Sr. David Ricart Miró, representant de l’Ajuntament de Vallromanes.
Sr. Andreu Carreras Puigdelliura, representant de la Diputació de Barcelona
No han assistit:
Sr. Juan Francisco Garcia Cava, representant de l’Ajuntament de Martorelles
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 13:15 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 INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL
CONSORCI DEL PARC SERRALADA LITORAL PER ADAPTACIÓ A LA LLEI 27/2013, DE
27 DE DESEMBRE, DE RACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT DE LES
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (LRSAL) I A LA LLEI 15/2014, SE 16 DE SETEMBRE, DE
RACIONALITZACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC I ALTRES MESURES DE REFORMA
ADMINISTRATIVA.

El Sr. President cedeix la paraula al Sr. Secretari del Consorci, que intervé per exposar
extensament aquest punt de l’ordre del dia, juntament em els informes i documentació que
conformen 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,
i en tot cas per majoria absoluta del nombre legal de membres del Consorci, s’aprova el
següent acord:
“Vist que el text dels vigents Estatuts del Consorci del Parc Serralada Litoral fou aprovat per
Consell Plenari de l’entitat en la sessió de 20 de desembre de 2006 i publicat íntegrament al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número 3, de 3 de gener de 2007 (CVE-Núm. de
registre: 022006036237).
D’altra banda el Consell Plenari del Consorci va acordar en sessió de 20 de novembre de 2013
la modificació inicial d’aquests Estatuts, que es troben actualment en fase de ratificació per part
dels membres consorciats prèvia a la seva aprovació definitiva.
Vist que s’escau procedir a formular una modificació estatutària per tal de reflectir el els
mateixos determinades modificacions per adaptar-los tant a la Llei 27/2013, de 27 de
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL), com a la Llei
15/2014, se 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma
administrativa
En relació amb els aspectes procedimentals cal tenir en compte que la modificació dels
Estatuts dels Consorci, segons allò previst a l’article 322 del Reglament d’Obres, Activitats i
Serveis dels Ens Locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, requereix l’acord de la
Junta General, ratificat pels ens i les administracions que en formen part, acordada amb les
mateixes finalitats que per a l’aprovació, de manera que els ens locals participants han de ferne una aprovació inicial i una altra de caràcter definitiu, posterior aquesta darrera al
sotmetiment de l’expedient a informació pública pel període de 30 dies.
Vistos els article 35 i 47 dels vigents estatuts del Consorci, i l’article 322 del Reglament
d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals.
Vistos els informe de21 de juliol i de 17 de setembre de 2014 de la Secretaria del Consorci.
Es proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD:
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT la modificació dels Estatuts del Consorci del Parc de la
Serralada Litoral, d’acord amb el text següent:
Modificació dels Estatuts del Consorci del Parc de la Serralada Litoral- (novembre 2014)
a) Modificacions introduïdes per a l’adaptació dels Estatuts a la Llei 27/2013, de 27
de desembre, de racionalització i sostenibilitat de les Administracions Públiques
(LRSAL)
•

S’introdueix l’adscripció a la Diputació de Barcelona, essent que s’introdueix un
nou punt 4 a l’article 1 i s’amplia el nom de l’article esmentat (Objecte,
denominació, àmbit territorial i membres), que quedarà així:
Article 1: (Objecte, denominació, àmbit territorial, membres i ens d’adscripció)

.../...
“4.- A l’empara de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de les Administracions Públiques, en la seva disposició final
segona s’estableix que els estatuts de cada Consorci determinaran
l’Administració Pública a la que estarà adscrit així com el seu règim orgànic,
funcional i financer d’acord amb el que preveuen els apartats de la llei. En
aplicació dels criteris continguts en aquesta norma, el Consorci s’adscriu a la
Diputació de Barcelona. Aquesta adscripció determina la subjecció al règim
pressupostari, de comptabilitat i control de l’administració d’adscripció, sens
perjudici del mandat legal a la Llei Orgànica 20/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat financera.”
•

S’introdueix la possibilitat que l’ens d’adscripció pugui classificar el Consorci,
d’acord amb les previsions i efectes contingudes a la Disposició Addicional dotzena de
la Llei de Bases de Règim Local en la seva redacció donada per l’article primer, apartat
trenta-set de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
les Administracions Públiques; tot introduint un nou punt 5 a l’article 1 (Objecte,
denominació, àmbit territorial i membres i ens d’adscripció), que quedarà així:
Article 1: (Objecte, denominació, àmbit territorial, membres i ens d’adscripció)
.../...
“5.- Correspondrà al Ple de l’ens local al que el Consorci estigui adscrit
la classificació del Consorci en un dels tres grups previstos d’acord amb les
previsions i efectes contingudes a la Disposició Addicional dotzena de la Llei de
Bases de Règim Local en la seva redacció donada per l’article primer, apartat
trenta-set de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de les Administracions Públiques.”

•

En l’actual context econòmic i en el vigent marc jurídic cal identificar clarament les
competències de l’entitat, així com l’objectiu d’interès general a què responen, establint
un marc competencial ben definit i delimitat amb la pertinent cobertura legal, amb
coherència amb les previsions de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’administració local en aquest sentit es proposa la
modificació de l’article 6 dels Estatuts, amb la redacció següent:
“Article 6.Finalitats i serveis
Les finalitats a aconseguir i els serveis a prestar pel Consorci són els següents:
a)
Gestionar el Pla Especial de protecció del medi natural i del Paisatge
de la Conreria-Sant Mateu-Céllecs
b)
Vetllar pel compliment de la legislació sectorial i el planejament vigents
en el territori del Parc.
c)
Actuar a tots els efectes, com a òrgan de representació dels ens
integrants del Consorci, en relació amb tot el que faci referència al Parc.
d)
Emetre informes i dictàmens sobre les activitats que afectin el territori
de l’espai natural i requerir a les administracions competents les actuacions
necessàries.
e)
Promoure campanyes de sensibilització sobre els valors naturals i
culturals i accions de protecció del Parc de possibles agressions.

f)

Elaborar tot tipus d’estudis, informes, plans i projectes sobre el Parc.

g)
Establir convenis de col·laboració amb altres entitats publiques i
privades sense finalitat de lucre amb objectius coincidents amb els del
Consorci.
h)
Promoure els serveis propis del Parc així com la seva difusió i promoció
de la utilització.
i)
Gestionar l’obtenció de recursos i ajuts tècnics o econòmics procedents
d’altres institucions públiques o privades.
j)
Realitzar actuacions en matèria de prevenció d’incendis en l’àmbit de
l’Espai Natural
k)

Manteniment de l’espai natural i de la seva xarxa viària

I totes aquelles competències que dins del territori del Parc li siguin delegades o
encomanades per les Administracions implicades; així com totes aquelles finalitats que
estiguin directament o indirecta relacionades amb les esmentades als punts anteriors. “
•

Pel que fa al personal al servei dels consorcis: La DF 2a de la Llei 27/2013, de 27 de
desembre (LRSAL) per la qual s’introdueix la DA 20a a la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, estableix que el personal al servei dels consorcis podrà ser funcionari o
laboral procedent exclusivament d’una reassignació de llocs de treball de les
Administracions participants, el seu règim jurídic serà el de l’Administració pública
d’adscripció i les seves retribucions en cap cas podran superar les establertes per als
llocs de treball equivalents en aquella.
D’altra banda la DA 13a de la Llei 27/2013, de 27 de desembre estableix que el
personal al servei dels consorcis constituïts abans de l’entrada en vigor de la Llei, per a
la prestació dels serveis mínims que es determinen en l’article 26 de Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, poden integrar-se per qui no sigui
personal funcionari o laboral procedent d’una reassignació de llocs de treball de les
Administracions participants en el Consorci. L’article 26 enumera els serveis mínims
que han de prestar els municipis per trams de població, ja sigui per si sols o associats
entre ells; pels municipis de més de 20.000 habitants, el servei de prevenció d’incendis,
que és competència del Consorci, és un servei de prestació obligatòria.
Per adaptar els estatuts a aquestes disposicions s’introdueix un nou redactat a
l’apartat 1, i se suprimeix el primer paràgraf de l’apartat 3 de l’article 37 referent a
la incorporació de personal al consorci:
“Article 37.-

Tipus de personal i règims aplicables

1.
El Consorci podrà disposar de personal propi en base al que preveu la
DA 13a de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, atès que als efectes d’allò
previst a l’article 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, té, entre les seves finalitats,
la prevista a l’article 6.j) dels present estatuts
El Consorci podrà disposar també de personal funcionari o laboral procedent
d’una reassignació de llocs de treball de les administracions participants. En
aquest darrer cas el seu règim jurídic serà el de l’administració publica
d’adscripció i les seves retribucions en cap cas podran superar les establertes
pels llocs de treball equivalents a aquella.

2.

Vigent

3.

(primer paràgraf) Suprimit
(segon paràgraf) Vigent”

b) Modificacions introduïdes per a l’adaptació dels Estatuts a la Llei 15/2014, se 16
de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma
administrativa.
•

S’introdueix la previsió legal introduïda pels articles 12 al 15, ambdós inclosos, de
la Llei 15/2014, se 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres
mesures de reforma administrativa, quant a la separació i liquidació, en el seu cas, del
Consorci; essent que es modifiquen els articles 45 i 49, i s’introdueix també una
nova Disposició Addicional Tercera, referent a la dissolució i a la separació,
respectivament del Consorci, que quedaran així:
“Article 45.- Procediment i efectes de la dissolució
1.- La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció. En tot cas
serà causa de dissolució que els fins estatutaris del Consorci hagin estat
complerts.
2.- El màxim òrgan de govern del Consorci, a l’adoptar l’acord de dissolució,
nomenarà un liquidador.
3.- El liquidador calcularà la quota de liquidació que correspongui a cada
membre del Consorci que es calcularà d’acord amb la participació que li
correspongui en el saldo resultant del patrimoni net després de la liquidació,
tenint en compte tant el percentatge de les aportacions que hagi efectuat cada
membre del Consorci al fons patrimonial del mateix, com al finançament
concedit cada any.
4.- S’acordarà pel Consorci la forma i condicions en què es farà el pagament de
la quota de liquidació en el supòsit que resulti positiva.
5.- Els ens consorciats podran acordar, per unanimitat, la cessió global dels
actius i passius a una altre entitat jurídicament adequada amb la finalitat de
mantenir la continuïtat de l’activitat i aconseguir els objectius del Consorci que
es liquida.”
“Article 49. Procediment de separació del membres.
1.- Cadascun dels membres del Consorci podrà separar-se d’aquest efectuant
el corresponent avís previ davant el propi Consorci amb un mínim de tres
mesos d’antelació, sempre que estigui al corrent en el compliment de les seves
obligacions i compromisos pendents.
2.Un cop rebut l’avís previ de separació d’algun membre es reunirà
l’Assemblea General per tal d’impulsar, si escau, les modificacions estatutàries
i pressupostàries oportunes o, si escau, la dissolució del Consorci.

3.- L’exercici del dret de separació produeix la dissolució del Consorci si la
resta dels seus membres no n’acorden la seva continuïtat i segueixen en el
Consorci almenys dues Administracions.
4.- Quan l’exercici del dret de separació no comporti la dissolució del Consorci
s’aplicaran les següent regles:
a)
Es calcularà la quota de separació que li correspongui a qui exerciti el
dret de separació, d’acord amb la participació que li hagués correspost en el
saldo resultant del patrimoni net si s’hagués dissolt el Consorci, tenint en
compte tant el percentatge de les aportacions que hagi efectuat qui exerceix el
dret de separació al fons patrimonials del Consorci, com el finançament
concedit cada any.
S’acordarà pel Consorci la forma i condicions en què es farà el pagament de la
quota de separació, en el supòsit que resulti positiva; així com la forma i
condicions de pagament del deute que correspongui a qui exerceixi el dret de
separació si la quota és negativa.
L’efectiva separació del Consorci es produirà una vegada determina la quota de
separació, en el supòsit que aquest resulti positiva, o una vegada s’hagi pagat
el deute, si la quota és negativa.
b)
Si l’Administració que exerceix el dret de separació fos a la que està
adscrit el Consorci, s’haurà d’acordar a quin de la resta d’ens consorciats que
continuen en el Consorci s’adscriu en aplicació dels criteris establerts a la Llei.”
“Disposició Addicional tercera: Quant a la separació i liquidació del Consorci, en
tot allò no previst en els presents Estatuts ni en Llei 15/2014, se 16 de
setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma
administrativa, s’estarà a allò previst en el Codi Civil sobre la societat civil,
excepte el règim de liquidació, que se sotmetrà a allò disposat en el Reial
Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei de societats de Capital”.
SEGON.- SOTMETRE l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies hàbils a
efectes de presentació d’al·legacions i reclamacions.
TERCER.- DONAR AUDIÈNCIA, de forma simultània, als interessats i a les entitats que han
exercit la iniciativa.
QUART.- CONSIDERAR definitivament aprovat l’expedient de modificació del Estatuts del
Consorci pel cas que durant el període d’informació pública no es presenti cap reclamació o
suggeriment.
CINQUÈ.- ASSUMIR els encàrrecs que siguin efectuats per les entitats consorciades, per tal
que actuant en nom i representació d’aquestes entitats, es procedeixi a la publicació dels
corresponents anuncis d’aprovació inicial i definitiva, així com la publicació íntegra el text de la
modificació dels Estatuts, definitivament aprovada en el Butlletí Oficial de la Província als
efectes que preveu l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local.
SISÈ.- PUBLICAR els corresponents anuncis d’aprovació inicial i definitiva, així com la
publicació íntegra el text de la modificació dels Estatuts, definitivament aprovada en el Butlletí

Oficial de la Província als efectes que preveu l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local.
SETÈ.- DONAR TRASLLAT del present acord a les entitats consorciades als efectes de la seva
ratificació en els termes previstos a l’article 322 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels
Ens Locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.
VUITÈ.- TRAMETRE el present acord juntament amb la modificació dels Estatuts definitivament
aprovada a la Direcció General d’Administració Local.”
I no havent res més a tractar, el Sr. President declara acabada la sessió a les 13:36 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

