2CP04/13
Acta de la sessió ordinària del Consell Plenari del Consorci del Parc de la Serralada Litoral
celebrada el 20 de novembre de 2013

A Cabrera de Mar, comarca del Maresme, a les tretze hores i cinc minuts del dia 20 de
novembre de 2013, 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. Pere Móra Juvinyà, representant de l’Ajuntament d’Argentona.
Sr. Antonio Abel Nuri, representant suplent de l’Ajuntament de Cabrera de Mar.
Sr. Rafael Ros Penedo, representant de l’Ajuntament de La Roca del Vallès.
Sra. Maria Rosa Viñallonga Antich, representant de l’Ajuntament de Montornès del Vallès.
Sr. David Ricart Miró, representant de l’Ajuntament de Vallromanes.
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
Sra. Núria Sánchez Mesa, Tècnica de l’Ajuntament de Vilanova del Vallès
Sr. José Navarro Martín, regidor de l’Ajuntament de Tiana
Sr. Jordi Padrós Selma, Coordinador d’Àmbit de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la
Diputació de Barcelona
Sr. José Luís Vázquez Rivas, Cap de l’Àrea de Medi Natural de la Generalitat de Catalunya
Ha anunciat la seva incorporació durant el decurs de la reunió:
Sr. Marc Almendro Campillo, representant de l’Ajuntament d’Alella.
Han excusat la seva assistència:
Sra. Teresa Casellas Abella, representant suplent de l’Ajuntament de Teià.
No han assistit:
Sr. Ramon Majà Esteve, representant de l’Ajuntament de Vilanova del Vallès
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. Olivia Mones Estévez, representant de L’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles.
Sr. Héctor González Guijarro, representant de l’Ajuntament de Tiana
Sr. Joan Adell i Pla, representant de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt.
Sr. Joaquim Brustenga Etxauri, representant del Consell Comarcal del Vallès Oriental.
Sr. Eudald Calvo i Català, representant del Consell Comarcal del Maresme
Sr. Marià Morera Goberna, representant de la Generalitat de Catalunya.
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 13.05 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 2CP03/13 DE 20 DE
SETEMBRE DE 2013
Havent estat distribuït l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del Consell Plenari del
Consorci Parc Serralada Litoral 2CP03/13 de 20 de setembre 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 2CP03/13 de 20 de setembre de 2013.
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 13:10 hores s’incorpora a la present sessió de Consell Plenari del Consorci Parc
Serralada Litoral el Sr. Marc Almendro Campillo, representant de l’Ajuntament d’Alella.
3.- APROVACIÓ INCIAL, SI S’ESCAU, DEL PRESSUPOST PER L’EXERCICI 2014:
MEMÒRIA DE LA PRESIDÈNCIA, PROGRAMA I OBJECTIUS, PRESSUPOST
D’INGRESSOS I DESPESES, PLANTILLA DE PERSONAL, BASES D’EXECUCIÓ.
El Sr. President exposa la configuració del pressupost per a la anualitat 2014, tot exposant el
contingut de la memòria de la presidència i reiterant l’agraïment a la Diputació de Barcelona pel
gran esforç que mostren entorn al finançament de les activitats del Consorci.
Intervé acte seguit el Sr. Andreu Carreras Puigdelliura, representant de la Diputació de
Barcelona, per manifestar que amb aquest tipus d’actuacions la Diputació de Barcelona esta
exercint una de les seves funcions, que es la d’ajudar als municipis en l’exercici de les seves
competències i activitats.
A continuació cedeix la paraula a la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci, que
intervé per exposar extensament aquest punt de l’ordre del dia, fent incís en el següent:
•

Quotes dels ens consorciats:
Diputació de Barcelona
Generalitat de Catalunya
Ajuntament d’Alella
Ajuntament d’Argentona
Ajuntament de Cabrera de Mar
Ajuntament de Cabrils
Ajuntament de Martorelles
Ajuntament de Montornès del Vallès
Ajuntament de Premià de Dalt
Ajuntament de la Roca del Vallès
Ajuntament de Sta. Mª de Martorelles
Ajuntament de Teià
Ajuntament de Tiana
Ajuntament de Vallromanes
Ajuntament de Vilanova del Vallès
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Consell Comarcal del Maresme
Consell Comarcal del Vallès Oriental
TOTAL

550.000 €
17.437 €
12.428 €
19.902 €
8.146 €
8.075 €
7.293 €
18.957 €
13.601 €
22.580 €
2.414 €
8.294 €
1.635 €
5.593 €
9.687 €
12.867 €
7.733 €
7.733 €
734.776€

•

Pressupost d’ingressos i despeses

INGRESSOS

734.776 €

-Consolidació aportació Diputació: sumatori 50% dels ajuntaments
-Consolidació quota ordinària Ajuntaments: 50%.
-Manteniment aportació Generalitat i manteniment quota CCM i CCVO.
-Recolzament campanya prevenció d’incendis Diputació de Barcelona.
DESPESES
Cap. I Despeses de personal

734.776 €
490.994 €

-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 2014 el cost
d’un segon guarda, mantenint el suport en personal del l’any 2013.
Cap.II Despeses corrents

161.155 €

172.202. Lloguers d’edificis i altres construccions. Es manté la reserva de l’aplicació de lloguer
de 13.315 €
-Reducció partides per finalització servei contractat / renegociació contractes
172.210 - Manteniment d’infraestructures i béns. Manteniment:. 40.000 €
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) i Pla participació UP. Reducció: 30.000 €
172.227.99 – Assistència a punts d’informació, centre de documentació i activitats de
participació. Manteniment: 13.360 €
Cap. VI Inversions
74.896 €
625

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

1.000€
627

PROJECTES COMPLEXOS.
Adequació de nova seu Can Magarola
10.000€
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.
3.000€

•

calendari pagament aportacions ordinàries ens consorciats

Fracció quota
Periode de pagament
1r Pagament 50% quota 1 de gener a
27 de juny 2014
2n Pagament 50% quota 28 de juny a
31 octubre 2014
•

Plantilla de personal

Consorci del Parc de la Serralada Litoral

Grup

Places

Vacants

FUNCIONARIS. Funcionaris d’Habilitació Estatal
Escala Administració Especial. Subescala tècnica

A1

1

Tècnics superiors

A1

2

Tècnics mitjans

C1

1

Auxiliars administratius

C2

1

1

Auxiliars - guarda forestal

C1

7

4

Auxiliars - guarda forestal *(a extingir)

C2

3

2

Auxiliars – guarda

C2

1

1

Auxiliars - guaita

C2

8

8

24

16

LABORALS INDEFINITS
1

LABORALS TEMPORALS

TOTAL
•

Relació de llocs de treball 2014

Lloc de treball
Auxiliar administratiu
Biòleg
Cap d'Unitat de Guarderia
Director
Gerent
Guaita
Guarda forestal
Responsable de Gestió Administrativa
Secretari
Interventor
Tècnic Assessor de la Presidència
Tècnic en Gestió del Medi Natural
Tresorer
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:
“ Per part de la gerent del Consorci del Parc de la Serralada litoral, ha estat format i elaborat el
Pressupost del Consorci del Parc de la Serralada Litoral

Atès el que disposen articles 162 a 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; els articles 2 a 23 del
RD 500/90 i els articles 3, 19 i 22 de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, general d’estabilitat
pressupostària.
Atès que el Consell Plenari és l’òrgan competent per a l’aprovació del pressupost anual
d’explotació i inversions, d’acord amb l’article 10.5 dels estatuts
Es per tot això que es proposa al Consell Plenari l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici 2014, amb els següents
estats d’ingressos i despeses :
Pressupost d'Ingressos
CAP. III
TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
CAP. IV
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP.V
INGRESSOS PATRIMONIALS
CAP. VII
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
Pressupost de Despeses
CAP.I
DESPESES DE PERSONAL
CAP.II
DESPESES CORRENTS
CAP.III
DESPESES FINANCERES
CAP.IV
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP.VI
INVERSIONS

300,00
726.119,62
100,00
8.256,79
Total Ingressos 734.776,41
490.993,72
161.155,44
500,00
7.231,52
74.895,73
Total despeses 734.776,41

SEGON.- Aprovar les Bases d’Execució del Pressupost 2014
TERCER.- Aprovar la plantilla de personal del Consorci, d’acord amb el quadre següent:
PLANTILLA DEL PERSONAL – EXERCICI 2014
(Art. 26 del Decret 214/1990, de 30 de juliol)
___
Consorci del Parc de
la Serralada Litoral

Grup
Subgrup

Places

Vacants
___

FUNCIONARIS
___
Escala Administració Especial
Subescala tècnica

A1

1
___

LABORALS INDEFINITS
___
Tècnics superiors
Tècnics mitjans
Auxiliars administratius
Auxiliars- guarda forestal
Auxiliars- guarda forestal (*)
* A extingir

A1
C1
C2
C1
C2

2
1
1
7
3

1
1
4
2
___

LABORALS TEMPORALS
___
Auxiliars
Auxiliars

- guarda
- guaita

C2
C2

1
8

1
8

24

16

___
Total

QUART.- Aprovar la Relació de Llocs de Treball descrits a les fitxes resumides en l’índex
següent:
RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 2014
(Art. 26 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol)
Amb motiu de l’aprovació del pressupost corresponent a l’exercici 2014 s’escau aprovar la
Relació de Llocs de Treball del Consorci del Parc de la Serralada Litoral.
2013
Lloc de treball
Auxiliar administratiu
Biòleg
Cap d'Unitat de Guarderia
Director
Gerent
Guaita
Guarda forestal
Responsable de Gestió Administrativa
Secretari
Interventor
Tècnic Assessor de la Presidència
Tècnic en Gestió del Medi Natural
Tresorer

Personal
Laboral
Laboral
Laboral
Laboral
Funcionari
Eventual
Eventual/Laboral
Laboral
Laboral
Laboral
Laboral
Laboral
Laboral

CINQUÈ.- Exposar al públic el present expedient d’aprovació inicial del pressupost 2014 de
l’entitat i aprovació de plantilla de personal i mitjançant la inserció d’un anunci en el Butlletí
Oficial de la Província i al tauler d’anuncis del consorci durant el termini de quinze dies hàbils,
durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions, amb el ben entès que de no
formular-se’n cap l’acord inicial esdevindrà definitiu sense necessitat de cap altre acord exprés”.
4.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CALENDARI DE SESSIONS DE LA COMISSIÓ
EXECUTIVA I DEL CONSELL PLENARI PER A L’EXERCICI 2014.
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.
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’article 20 dels vigents Estatuts del Consorci disposa que “El Consell Plenari es reunirà, com
a mínim, un cop cada trimestre, en sessió ordinària. El Consell Plenari definirà les dates i hores
de celebració de les sessions”.
D’altra banda el Consorci compta amb una Comissió Executiva que atén, entre d’altres funcions
prestar suport en la confecció de l’ordre del dia de les sessions plenàries.
És per això que es proposa al Consell Plenari l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar el calendari de sessions ordinàries segons el criteri següent:
Les reunions de la Comissió Executiva tindran lloc el 5 de març, el 4 de juny, el 3 de setembre i
el 5 de novembre de 2014 a les 09,30 hores
Les sessions ordinàries del Consell Plenari tindran lloc el 19 de març, el 18 de juny, el 17 de
setembre i el 19 de novembre de 2014 a les 12,30 hores”

5.- DONAR COMPTE, A EFECTES DE CONEIXEMENT,
ECONÒMICOFINANCER CORRESPONENT A L’EXERCICI 2012
ENCÀRREC DE LA DIPUTCIÓ DE BARCELONA.

DE L’INFORME
REALITZAT PER

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, donant-ne compte del seu contingut als
assistents, i fent incís en els següents extrems pel que fa a l’apartat de conclusions i sobre els
quals manifesta que es faran els esforços escaients per adaptar-ho als futurs exercicis
pressupostaris:
•

•
•

•

Apartat V.3. Incompliment de terminis i reconeixement drets subvencions.
o Compliment termini aprovació dels Pressupostos com del Compte General
o Compliment termini comunicació reducció aportacions Generalitat
Apartat V.4. Immobilitzat material
o Memòria ha d’incloure quadres de moviments dels elements de l’immobilitzat
Apartat V.6. Fons propis
o Autorització del CP per a traspassar saldo inicial de l’exercici del compte de
“Resultats d’exercicis anteriors” al compte de “Patrimoni”
Apartat V.7. Situació fiscal
o Valorar alta en règim de declaració del IVA quan Consorci disposi de material
subjecte a aquest tipus de gravamen.

6.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL
CONSORCI.
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci, que
intervé per exposar extensament aquest punt de l’ordre del dia, fent incís en els punts que han
estat objecte d’estudi i modificació:
1. Actualitzar membres integrants del Consorci (Article 1.3) canvi denominació de l’ens
Generalitat de Catalunya sense esment a cap departament
2. Actualitzar i definir nou àmbit d’actuació del Consorci (Article 1.2). Referència Pla
Especial
3. Modificar el domicili social del Consorci (Article 3). Nova seu a Can Magarola
4. Actualitzar l’estructura i competències dels òrgans de govern i gestió (Article 7)
incorporació figura de Director-gerent.
5. Definir la figura i condició dels representants i suplents al Consell Plenari (Article 9).
Representants CP càrrecs electes o personal tècnic.
A continuació i per part del Sr. Secretari es dóna lectura a la proposta d’acord. Seguidament,
se sotmet a votació el present punt de l’ordre del dia, essent que per unanimitat dels assistents
s’aprova el següent acord:
“El Consorci del Parc de la Serralada Litoral compta amb uns Estatuts aprovats pel Consell
Plenari de 20 de desembre de 2006, publicats al BOPB núm. 3 de 3 de gener de 2007 i vigents
des de l’endemà de la seva publicació.
Transcorreguts més de sis anys des de la seva entrada en vigor alguns aspectes recollits en els
mateixos han quedat desfasats des del punt de vista de l’evolució organitzativa, i d’altres cal
que siguin actualitzats en favor del rigor i realitat administrativa.
Vist que en la sessió ordinària del Consell Plenari celebrada el 19 de setembre de 2012 es va
acordar constituir una comissió de revisió dels Estatuts, les conclusions de la qual es recullen a
la Memòria justificativa de 5 de novembre de 2013
El 6 de novembre de 2013 la comissió va presentar les seves conclusions a la Comissió
Executiva qui va acordar sotmetre la proposta de modificació al Consell Plenari de 20 de
novembre de 2013 per a la seva aprovació inicial si així ho estima procedent.

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 del
Consell Plenari, 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 participants han de fer-ne 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 10 F), 18.2 i 14. b) dels vigents estatuts del Consorci, i l’article 322 del
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals.
Vist l’informe de 12 de novembre de 2013, emès per la Secretaria del Consorci.
Es proposa al Consell Plenari l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR inicialment la modificació dels articles 1, 7, 9, 16 i 17 dels Estatuts del
Consorci del Parc de la Serralada Litoral d’acord amb la redacció següent:
Article 1.- Objecte, denominació, àmbit territorial i membres
(...)
2. L’àmbit territorial d’actuació del Consorci és l’àrea delimitada pel Pla Especial de protecció
del medi natural i del Paisatge de la Conreria-Sant Mateu-Céllecs, vigent en els termes dels
municipis d’Alella, Argentona, Cabrera de Mar, Cabrils, Òrrius, Martorelles, Montornès del
Vallès, Premià de Dalt, la Roca del Vallès, Santa Maria de Martorelles, Teià, Tiana,
Vallromanes, Vilanova del Vallès i Vilassar de Dalt.
3. El Consorci del Parc de la Serralada de Litoral (en endavant, “el Consorci”) és integrat per les
següents
institucions:
Ajuntament d’Alella
Ajuntament d’Argentona
Ajuntament de Cabrera de Mar
Ajuntament de Cabrils
Ajuntament de Martorelles
Ajuntament de Montornès del Vallès
Ajuntament de Premià de Dalt
Ajuntament de la Roca del Vallès
Ajuntament de Santa Maria de Martorelles
Ajuntament de Teià
Ajuntament de Tiana
Ajuntament de Vallromanes
Ajuntament de Vilanova del Vallès
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Consell Comarcal del Maresme
Consell Comarcal del Vallès Oriental
Diputació de Barcelona
Generalitat de Catalunya
Article 3.-

Domicili

1. El domicili del Consorci és a la Masia de Can Magarola, Avinguda de Sant Mateu, núm.
2 , 08328 Alella
Article 7.-

Òrgans

1. Els òrgans de govern i de gestió del Consorci són, amb caràcter necessari, els
següents:

El Consell Plenari.
La Presidència
Les Vice-presidències
La Conselleria delegada
La Direcció-Gerència.
Article 9.-

Composició

1. El Consell Plenari estarà integrat per un representant de cada una de les institucions
membres del Consorci, designats lliurement per aquestes d’entre els seus càrrecs
electes o d’entre el seu personal tècnic.
La Presidència i les Vice-presidències del Consorci ho seran també del Consell Plenari
2. Les institucions membres del Consorci podran, també, designar un suplent d’entre els
seus càrrecs electes o d’entre el seu personal tècnic, qui substituirà el representant
titular en el supòsit que aquest no pugui assistir per causes sobrevingudes a les
sessions a les quals sigui convocat.
Secció Cinquena.Article 16.-

La Direcció-Gerència

Concepte de Direcció-Gerència

La Direcció-Gerència és l’òrgan d’administració que assumeix la direcció i la coordinació de la
gestió del Consorci.
La funció de Direcció-Gerència es desenvoluparà segons les directius de la Presidencia del
Consorci. D’aquestes directrius se’n donarà compte al Consell Plenari.
El/La Director- Gerent assistirà a les reunions del Consell Plenari amb veu i sense vot.
Les funcions del Director- Gerent estaran en tot cas subjectes a les directrius del Consell
Plenari i la Presidència i a les instruccions del Conseller/ra delegat/da.
Article 17.-

Competències de la Direcció-Gerència

Correspondrà a la Direcció-Gerència:
Executar i fer complir els actes dels òrgans de govern i adoptar les mesures que exigeixi el seu
millor compliment.
En matèria de personal:
a) Sancionar els empleats propis del Consorci, en els supòsits de faltes lleus.
b) Exercir la resta de competències que integrin el comandament directe en matèria de
personal, i no siguin exercides directament per la Presidència
Organitzar, dirigir, coordinar i inspeccionar els programes i els serveis, de conformitat amb les
directrius dels òrgans de govern i proposar l’adopció de les disposicions de règim interior
necessàries per al funcionament del Consorci.
Elaborar els programes tècnics i gerencials que permetin el correcte desenvolupament dels
serveis del Consorci.
Elaborar els projectes de pressupost, liquidació i compte general, la proposta del Pla anual de
gestió i d’inversions, les propostes de plantilla i la relació i la classificació dels llocs de treball.
Redactar anualment la memòria de gestió, que es presentarà a el Consell Plenari juntament
amb la liquidació del pressupost, tot diferenciant les actuacions que han estat realitzades
directament pel Consorci de les que han estat executades directament per algun dels membres
del consorci, amb càrrec als seus pressupostos.

Executar les funcions del lloc de treball de Director-Gerent
Qualsevulla altra comesa que li delegui el/la Conseller/ra delegat/da.
Segon..- SOTMETRE l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies hàbils a efectes
de presentació d’al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció d’un anunci al BOP de
Barcelona, al DOGC i al tauler d’edictes de l’entitat.
Tercer.- 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.
Quart.- DONAR AUDIÈNCIA, de forma simultània, als interessats que han exercit la iniciativa.
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.- 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.
Setè.- TRAMETRE el present acord juntament amb la modificació dels Estatuts definitivament
aprovada a la Direcció General d’Administració Local.”
7.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES TAXES DE PARTICIPACIÓ A LES SORTIDES
GUIADES DEL PARC.
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci, que
intervé per exposar extensament aquest punt de l’ordre del dia, fent incís en que si be
inicialment s’havia pensat en l’establiment d’un preu públic (que no una taxa tal i com per error
de transcripció consta en l’enunciat de l’ordre del dia), posteriorment i després d’una nova
configuració del disseny de les visites guiades al Plac i de conformitat amb el disseny que tenen
la resta de Parcs de la xarxa de parcs de la Diputació de Barcelona, s’ha cregut escaient que
es configurarà com a preu privat en el marc de l’expedient que es tramiti en el seu dia per a la
selecció del contractista que hagi de portar a terme aquest servei. Tanmateix fa incís en els
següents extrems:
•
•
•

Proposta de gestió mitjançant preu privat nova empresa gestora de les sortides guiades
del parc 2014
Preu sortides guiades: adults 3 euros i infants de 6 a 12 anys: 2 euros. Preu reduït per
a jubilats i estudiants i preu gratuït per a menors de 6 anys.
Gestió programa sortides guiades equivalent a sistema XPN

8.- INFORMACIÓNS DE GERÈNCIA EN RELACIÓ ALS ASSUMPTES SEGÜENTS:
•

Estudi econòmic pla de quotes:

El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci, que
intervé per exposar extensament aquest punt de l’ordre del dia, fent incís en els següents
extrems:

•

Paràmetre 1: superficie EIN (33%). Paràmetre subdividit en:
• Superfície PEIN de cada municipi 11% +
• Superfície SNU de cada municipi 11% +
• Superfície SNU total (SNU dins EIN + SNU fora EIN) 11%

•
•
•

posició

Paràmetre 2: població municipi (33%)
Paràmetre 3: recursos ordinaris ajuntament (33%)
Aplicació del barem 33% (11-11-11)+ 33% + 33%
QUOTA
actual

Ajuntament

Barem

QUOTA
resultant

nova
posició

Diferència

% dIF

6

12.427,93 Alella

0,082227557

12.320,75

4

-107,18

-0,86

2

19.902,25 Argentona

0,139482299

20.899,64

2

997,39

5,01

9

8.145,79 Cabrera de Mar

0,053493019

8.015,25

9

-130,54

-1,60

10

8.074,62 Cabrils

0,056392876

8.449,75

8

375,13

4,65

11

7.292,54 Martorelles

0,043190720

6.471,58

11

-820,96 -11,26
-681,59

3

18.957,28

Montornès del
Vallès

0,121970301

18.275,69

3

4

13.600,89 Premià de Dalt

0,079982458

11.984,35

6

1

22.580,37

0,158569945

23.759,68

1

1.179,31

5,22

0,015802805

2.367,85

13

-46,71

-1,93

13

La Roca del
Vallès
Sta. Maria
2.414,56
Martorelles

-3,60

-1.616,54 -11,89

8

8.294,07 Teià

0,053471938

8.012,09

10

-281,98

-3,40

12

5.593,22 Vallromanes

0,041023988

6.146,92

12

553,70

9,90

7

9.686,84

Vilanova del
Vallès

0,073429292

11.002,44

7

1.315,60

13,58

0,080962801

12.131,24

5

-735,65

-5,72

1,000000000

149.837,25

5

12.866,89 Vilassar de Dalt
149.837,25 TOTALS
pssp de
referència

14

0,00 Tiana

149.837,25
0,000000000

1.634,79

0,00
(Aportacions ordinàries
Dels municipis 2013 excepte
Tiana
14

1.634,79

151.472,04 Aportacions 2013
A continuació intervé el Sr. President per clarificar que aquest escenari de quotes proposat
seria per aplicar a partir de l’exercici 2015, i que es mirarà d’establir alguns ajustos que
permetin fer els criteris més objectivables.
Seguidament continua la seva exposició la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci,
que intervé per exposar extensament la resta d’apartats que configuren el present punt de
l’ordre del dia, fens incís en els següents extrems:
•

Conservació i planificació
• Revisió del Pla Especial
• Gestió del projecte d’adequació de la nova seu a Can Magarola. Projecte caldera
de biomassa
• Projecte Associació de Propietaris Forestal del Parc de la Serralada Litoral
• Línia de suport a la instal·lació de calderes de biomassa en equipaments
municipals
• Projecte Conveni La Caixa 2013-2014

•

Ús públic
• Projecte escola de natura de Can Rabassa
• Conveni amb Can Girona. Projecte caldera de biomassa/gestió forestal finca

•
•

Programes d’activitats d’ús públic dels equipaments d’informació del parc
Sessió de lectura del veredicte del Concurs fotogràfic del parc 2013

Pel que fa a aquest darrer punt manifesta el Sr. President que s’ha millorat tant la participació
com la qualitat de les fotografies, si be caldria mirar de millorar la qualitat dels premis en un
futur.
Seguidament intervé el Sr. David Ricart Miró, representant de l’Ajuntament de Vallromanes, que
en relació amb el que s’ha exposat pel Sr. President, manifesta que potser caldria implicar a les
associacions d’amics de la fotografia existents en alguns municipis del Parc Serralada Litoral.
Seguidament continua la seva exposició la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci,
que intervé per exposar extensament la resta d’apartats que configuren el present punt de
l’ordre del dia, fens incís en els següents extrems:
•

Gestió de recursos humans del Consorci:
a. Jubilació guarda Diputació
b. Personal campanya prevenció d’incendis (guaites): contractació Diputació campanya
2014
c. Indemnització guaita per acomiadament improcedent

Essent les 14:40 hores s’absenten de la present sessió de Consell Plenari del Parc Serralada
Litoral el Sr. David Ricart Miró, representant de l’Ajuntament de Vallromanes, i la Sra. Núria
Sánchez Mesa, Tècnica de l’Ajuntament de Vilanova del Vallès.
9.- INFORMACIONS DE PRESIDÈNCIA.
El Sr. President intervé per exposar que s’escau destacar que la Diputació de Barcelona
acostuma a celebrar anualment la trobada de personal dels parcs en un dels de la Xarxa de
Parcs, i que enguany, concretament la setmana passada es va portar a terme aquest
esdeveniment al municipi d’Alella, membre del Parc Serralada Litoral.
10.- 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
D017/2013, de 21 d’octubre Aprovació del conveni amb l’ajuntament de Teià per a la
instal·lació d’un equip pont repetidor d’Internet a la torre de
Baldiri
Decrets del Conseller delegat
D014/2013, de 20 de
Contractació de l’empresa Tahler S.A per les obres del projecte
setembre
pastura extensiva
D015/2013, de 24 d’octubre Aprovació del pagament d’una bestreta de la paga extraordinària
de Nadal a D.Fernández

11.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS
No n’hi ha.
12.- INFORMES, PRECS I PREGUNTES
El Sr. Marc Almendro Campillo, representant de l’Ajuntament d’Alella, intervé per posar de
manifest que, respecte al tema de l’antena de telecomunicacions que està previst es construeixi
a Sant Mateu, s’ha portat a terme un pronunciament adoptat pel Parlament de Catalunya en el
sentit que hi hagi un emplaçament alternatiu. En aquest sentit, demana que com a Parc
hauríem de poder jugar un paper important i sumar-nos a aquesta esmena que s’ha vist al
Parlament de Catalunya.
A continuació intervé el Sr. President per manifestar que caldria preparar un esborrany de
proposta per tal de sotmetre-ho al Consell Plenari del Consorci, manifestant que veu favorable
el pronunciament fet pel Parlament de Catalunya i que com a Parc entén que hauria d’esser
escoltat respecte a l’emplaçament definitiu d’aquesta antena de telecomunicacions.
Seguidament demana la paraula el Sr. José Luís Vázquez Rivas, Cap de l’Àrea de Medi Natural
de la Generalitat de Catalunya, que intervé per exposar que respecte a les sol·licituds per tal de
poder a terme determinades activitats esportives al Parc, demana que aquestes haurien de ser
trameses al seu departament quan abans millor des de que es reben en el Consorci, per tal que
es puguin tramitar amb temps suficient.

I no havent res més a tractar, el Sr. President declara acabada la sessió a les 15:00 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

