2CP04/14
Acta de la sessió ordinària del Consell Plenari del Consorci del Parc de la Serralada Litoral
celebrada el 22 d’octubre de 2014
A Cabrera de Mar, comarca del Maresme, a les 10:00 hores del dia 22 de novembre 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. Marc Almendro Campillo, representant de l’Ajuntament d’Alella.
Sr. Pere Móra Juvinyà, representant de l’Ajuntament d’Argentona.
Sra. Nuria Pera Maltes, representant de l’Ajuntament de Cabrera de Mar.
Sr. Ramon Majà Esteve, representant de l’Ajuntament de Vilanova del Vallès
Sr. Joaquim Brustenga Etxauri, representant del Consell Comarcal del Vallès Oriental.
Assisteixen també, amb veu i sense vot:
Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci
Sr. Quique Rasche Vilanova, Cap de la Direcció Territorial Oriental de l’Àrea d’Espais Naturals
de la Diputació de Barcelona.
Sr. Jordi Padrós Selma, Coordinador d’Àmbit de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la
Diputació de Barcelona.
Sr. José Maria López Martín, Cap de Biodiversitat i Activitats Cinegètiques dels
Serveis Territorials del DAAM a Barcelona.
Han excusat la seva assistència:
Sr. Marià Morera Goberna, representant de la Generalitat de Catalunya.
Sr. Jordi Bellapart Colomer, Conseller Delegat del Consorci
No han assistit:
Sra. Emma Peiró i Sales, representant de l’Ajuntament de Teià
Sra. Olivia Mones Estevez, Alcalde de Santa Maria de Martorelles.
Sra. Marina Infiesta Sander, representant de l’Ajuntament de Cabrils.
Sr. Juan Francisco Garcia Cava, representant de l’Ajuntament de Martorelles
Sr. Antoni López Guillén, representant de l’Ajuntament de Premià de Dalt
Sr. José Navarro Martín, representant suplent de l’Ajuntament de Tiana.
Sr. Eudald Calvo i Català, representant del Consell Comarcal del Maresme
Sra. Maria Rosa Viñallonga Antich, representant de l’Ajuntament de Montornès del Vallès.
Sr. David Ricart Miró, representant de l’Ajuntament de Vallromanes.
Sr. Joan Adell i Pla, representant de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt
Sr. Andreu Carreras Puigdelliura, representant de la Diputació de Barcelona
Hi ha quòrum de constitució en segona convocatòria segons l’establert a l’article 22.2 dels
Estatuts vigents del Consorci i a l’article 98. c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text refós del a Llei Municipal i de Règim local de Catalunya.
Essent les 10:00 hores, en segona convocatòria s’obre l’acte donant-se compte per part del Sr.
Secretari, Sr. Santiago Pérez Olmedo, dels punts que consten a la convocatòria i que ja són del
coneixement dels assistents.
1.- DONAR COMPTE, A EFECTES DE RATIFICACIÓ, DEL DECRET DEL PRESIDENT
011/2014, DE 30 DE NOVEMBRE, DE MODIFICACIÓ DEL CALENDARI DE SESSIONS DE
LA COMISSIÓ EXECUTIVA I DEL CONSELL PLENARI PEL 2014.

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 al decret. Seguidament, se sotmet a
votació el present punt de l’ordre del dia, essent que per unanimitat dels assistents es ratifica el
seu contingut:
DECRET NÚM 011/2014
El Consell Plenari en sessió ordinària celebrada el 20 de noviembre de 2013 va prendre, en la
part que és d’interès, l’acord següent:
“PRIMER.- Aprovar el calendari de sessions ordinàries segons el criteri següent:
Les reunions de la Comissió Executiva tindran lloc (...) el 5 de novembre de 2014 a les 09,30
hores
Les sessions ordinàries del Consell Plenari tindran lloc (...) el 19 de novembre de 2014 a les
12,30 hores”
Per raons sobrevingudes es fa necessari modificar aquest acord en el sentit d’avançar la
celebració d’ambdues convocatòries.
És per això que d’acord amb les competències que tinc atribuïdes segons l’article 12.8 dels
vigents estatuts
HE RESOLT
Primer.- MODIFICAR el calendari de sessions de la Comissió Executiva i del Consell Plenari en
els termes següents:
-

Traslladar la sessió de la Comissió Executiva prevista pel 5 de novembre de 2014 a les
09:30 hores al 15 d’octubre de 2014 a les 12:00 hores

-

Traslladar la sessió del Consell Plenari prevista pel 19 de novembre de 2014 a les
12:30 hores al 22 d’octubre de 2014 a les 09:30 hores

Segon.- INFORMAR als representants dels ens consorciats del contingut de la present
resolució
Tercer.- DONAR-NE compte, als efectes de ratificació, a la propera sessió plenària que se
celebri”
2.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 2CP03/14 DE 17 DE
SETEMBRE DE 2014
Havent estat distribuït l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del Consell Plenari del
Consorci Parc Serralada Litoral 2CP03/14 de 17 de setembre de 2014, juntament amb la
tramesa de la convocatòria de la present sessió, seguidament se sotmet a votació.
A continuació, per unanimitat dels assistents, s’aprova l’acta de la sessió ordinària del Consell
Plenari del Consorci Parc Serralada Litoral 2CP03/14 de 22 d’octubre de 2014.
3.- 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.

4.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES APORTACIONS ECONÒMIQUES DE LA DIPUTACIÓ
DE BARCELONA I DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A L’EXERCICI 2015.
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci, que
intervé per exposar extensament aquest punt de l’ordre del dia.
A continuació intervé el Sr. Marc Almendro Campillo, representant de l’Ajuntament d’Alella, per
manifestar que demana a la Generalitat de Catalunya que de la mateixa manera amb l’acord
proposat deixarà de fer l’aportació que en principi venia fent anualment, donat a motius de
manca de recursos suficients, que a la que pugi i aquests recursos tornin a augmentar, faci
l’esforç de tornar a incorporar als seus pressupostos les aportacions que fins ara eren
previstes.
A continuació i per part del Sr. Secretari es dóna lectura a la proposta d’acord. Seguidament,
se sotmet a votació el present punt de l’ordre del dia, essent que per unanimitat dels assistents
s’aprova el següent acord:
D’acord amb el que s’estableix a l’article 39 dels vigents Estatuts del Consorci del Parc de la
Serralada Litoral, es proposen els imports de les aportacions anuals ordinàries per a la
Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.
En la sessió plenària celebrada el proppassat 17 de setembre es van aprovar les quotes dels
ajuntaments i consells comarcals consorciats per a l’exercici 2015,restant pendent d’aprovació
les quotes de la resta d’ens consorciats.
La Diputació de Barcelona va comunicar que la seva aportació per al 2015 serà de 550.000
euros.
La Generalitat de Catalunya va comunicar mitjançant escrit presentat al Consorci el 29/09/14
amb número d’entrada 491 la impossibilitat de realitzar aportacions econòmiques en el proper
exercici atesa la seva situació financera. En exercicis anteriors els problemes de finançament
han suposat per altres ens consorciats l’establiment de convenis per a la compensació de la
quota dinerària amb la prestació de serveis, per aquest motiu es fixa l’aportació de la
Generalitat de Catalunya en 0,00 euros i es proposa realitzar les gestions necessàries per
formalitzar els termes de la dita compensació.
Tenint en compte aquestes consideracions es proposa l’adopció dels següent acords:
Primer.- APROVAR les aportacions ordinàries de la Diputació de Barcelona i de la Generalitat
de Catalunya per a l’exercici 2015, per l’import següent:
CAP. IV
461.00
450.60

TRANSFERÈNCIES CORRENTS
Aportació ordinària Diputació de Barcelona
Generalitat de Catalunya

CAP. VII
750.60

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
Generalitat de Catalunya

550.000,00
0,00

0,00

Segon.- AUTORITZAR el President del Consorci perquè dugui a terme les gestions
necessàries per obtenir de la Generalitat de Catalunya la compensació en treballs per un valor
igual al de l’aportació d’aquest ens en l’exercici 2014
Tercer.- NOTIFICAR-HO als interessats per al seu coneixement i efectes escaients.”

5.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL PRESSUPOST PER L’EXERCICI 2015:
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci, que
intervé per exposar extensament aquest punt de l’ordre del dia.
Seguidament demana la paraula el Sr. Quique Rasche Vilanova, Cap de la Direcció Territorial
Oriental de l’Àrea d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, per manifestar que tal i com
resulta del contingut de l’expedient del pressupost previst per l’anualitat 2015, es continuarà
amb l’aposta per temes de sostenibilitat.
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 2015, 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
Total Ingressos

300,00
716.939,62
100,00
0,00
717.339,62

Total despeses

545.109,83
137.186,95
500,00
2.000,00
32.542,84
717.339,62

Pressupost de Despeses
CAP.I
DESPESES DE PERSONAL
CAP.II
DESPESES CORRENTS
CAP.III
DESPESES FINANCERES
CAP.IV
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP.VI
INVERSIONS

SEGON.- Aprovar inicialment les Bases d’Execució del Pressupost 2015, les quals consten
com a annex adjunt al present acord, formant-ne part del mateix a tots els efectes legals
TERCER.- Aprovar inicialment la plantilla de personal del Consorci, d’acord amb el quadre
següent:
PLANTILLA DEL PERSONAL – EXERCICI 2015
(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

A1
C1
C2
C1
C2

2
1
1
7
3

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

Total

- guarda
- guaita

___
1
1
3
2
___

LABORALS TEMPORALS
Auxiliars
Auxiliars

___

C2
C2

1
8

24

16

___
1
8
___

QUART.- Aprovar inicialment la Relació de Llocs de Treball descrits a les fitxes resumides en
l’índex següent:
RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 2015
(Art. 26 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol)
Amb motiu de l’aprovació del pressupost corresponent a l’exercici 2015 s’escau aprovar la
Relació de Llocs de Treball del Consorci del Parc de la Serralada Litoral.
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 2015 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
6.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CALENDARI DE SESSIONS DE COMISSIÓ EXECUTIVA
I DEL CONSELL PLENARI PER L’EXERCICI 2015.
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:
Comissió Executiva
1r trimestre
2n trimestre
3r trimestre
4t trimestre

4 de febrer, 9.00h
15 d’abril, 9.00h
16 de setembre, 9.00h
4 de novembre, 9.00h

Consell Plenari
1r trimestre
2n trimestre
3r trimestre
4t trimestre

18 de febrer, 12.00h
29 d’abril, 12.00h
30 de setembre, 12.00h
18 de novembre, 12.00h

7.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CALENDARI DE PAGAMENT DE LES APORTACIONS
DELS ENS CONSORCIATS PER L’EXERCICI 2015.
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 es finança mercès a les aportacions econòmiques
dels ens que el formen.
L’import d’aquestes aportacions s’aprova en el tràmit d’aprovació del pressupost.
el Consorci necessita garantir que disposa a la Tresoreria dels recursos econòmics suficients
per fer front a les despeses de personal i despeses generals i precisa de l’efectiu pagament de
les aportacions dels ens consorciats per tal d’assegurar la continuïtat del seu funcionament.
A excepció de la Diputació de Barcelona que ja té fixades les dates de pagament de les
aportacions dins de la segona quinzena del primer mes de cada trimestre, es fa necessari fixar
una previsió per a la resta d’ens consorciats.

És per això que es proposa l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- APROVAR el calendari de pagament de les quotes de participació dels ajuntaments i
consells comarcals consorciats segons els terminis següents:
Pagament del 50% de la quota prevista per a 2015 abans del 30 de juny de 2015
Pagament del 50% restant abans del 31 d’octubre de 2015
Segon..- NOTIFICAR als serveis d’Intervenció respectius el contingut del present acord.
8.- DONAR COMPTE, ALS EFECTES DE PRENDRE CONEIXEMENT, DE L’INFORME
ECONOMICOFINANCER CORRESPONENT A L’EXERCICI 2013 REALITZAT PER
ENCÀRREC DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.
Pren la paraula la Gerent per exposar en grans trets les conclusions de l’auditoria realitzada per
l’empresa Auren auditors per encàrrec de la Diputació de Barcelona. Les febleses detectades
han estat les següents:
• Apartat I.4. Legislació en l’aprovació del pressupost inicial i en la liquidació del
mateix i formació del compte general de 2013.
• Necessitat elaboració informe d’intervenció d’avaluació del compliment
estabilitat pressupostària i de sostenibilitat financera
• Necessitat ajust a Regla de la Despesa.
• Necessitat elaboració fitxes de seguiment de les inversions amb finançament
afectat
• Apartat I.7. Fons propis
• Autorització del CP per a traspassar saldo inicial de l’exercici del compte de
“Resultats d’exercicis anteriors” al compte de “Patrimoni”
• Incorporació quadre de moviments dels fons propis
• Apartat I.9. Situació fiscal
• Correcció error 146,45 € entre els imports reflectits com a deute a la Tresoreria
General de la Seguretat Social a 31 de desembre de 2013 i import gener de
2014 error corregit en calcul SSEmpresa
9.- INFORMACIONS DE GERÈNCIA EN RELACIÓ ALS ASSUMPTES SEGÜENTS:
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci que
exposa extensament aquest punt de l’ordre del dia, exposant el següent:
Projecte obres Can Magarola. Projecte caldera de biomassa
a. Instal·lació de la caldera de biomassa : 21.239,13 € (IVA inclòs):
redacció projecte, execució obra i finançament Diputació
b. Instal·lació xarxa de radiadors i connexió amb caldera: 29.197, 64 € (IVA inclòs): redacció
projecte, execució obra i finançament Diputació
c. Construcció del magatzem de la caldera i cobert combustible 30.000 € (IVA inclòs): redacció
projecte, execució obra i finançament Diputació-> Addenda al conveni de Can Magarola per la
transferència cost obres Consorci a Ajuntament
Projecte Associació de Propietaris Forestal del Parc de la Serralada Litoral:
reunions Comissió de treball:
*maig: aprovació Estatuts, òrgans de Govern i constitució de l’Associació
*desembre: Presentació Pla Marc
Subvencions calderes de biomassa a particulars: Diputació de Barcelona. 2015
Línia de suport a la instal•lació de calderes de biomassa en equipaments municipals

(Diputació)
1. CABRERA DE MAR
- Projecte: xarxa de calor piscina climatitzada
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
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
estudi de viabilitat
favorable (amortització 8-10 anys).
-Estat: redacció del projecte executiu (empresa GreenStorm SL): projecte de reconversió d'una
caldera de pèl.lets a estella i la construcció d'una xarxa de calor per cobrir l’altra escola. El
projecte es va presentar a l'ajuntament i s'estan revisant els preus finals
4. LA ROCA
-1r projecte: caldera biomassa per centre social
-2n projecte: xarxa de calor pavelló + piscina climatitzada. Consum actual: gas natural
estudi de viabilitat preliminar favorable
Actualment consumeixen gas natural
-Confirmació de viabilitat Redacció del projecte executiu. Reunió amb ajuntament per a
exposar resultats
5. ALELLA
-1r projecte: xarxa de calor escola bressol + CEIP estudi de viabilitat desfavorable
(amortització llarga (16 anys). Consum actual: gas natural
-2n projecte: xarxa de calor incorporant Institut
estudi de viabilitat en procés.
-3r projecte: xarxa de calor pavelló + piscina climatitzada
estudi de viabilitat en procés.
6. TEIÀ
-1n projecte: xarxa de calor pavelló + piscina climatitzada
estudi de viabilitat finalitzat
Consum actual: gas natural
Reunió amb ajuntament per a exposar resultats
7. VALLROMANES
-Projecte: xarxa de calor escoles + ajuntament. Consum actual: gasoil
estudi de viabilitat
desfavorable (consums reduïts comparats amb la inversió de la xarxa de calor)
-Estat: projecte desestimat + recerca d’alternatives
Projecte Conveni La Caixa 2014-2015: “Potenciació de la pastura extensiva en zones
forestals com a eina de gestió dels ecosistemes agroforestals”.
ACTUACIONS:
En conreus i pastures:
1. Llaurar i sembrar conreus i pastures existents i parcialment abandonats.
2. Estassades selectives o totals manuals i mecanitzades.
3. Instal·lar tancats i abeuradors per al ramat.
En zones boscoses:
4. Realitzar treballs forestals: creació de zones desvesades, aclarides, selecció de rebrots,
estassades selectives de matoll i eliminació de restes vegetals.
Bloc ús públic:
Conveni centre d’interpretació del parc a Can Girona. Projecte caldera de
biomassa/gestió forestal finca
*reunió president-Reg. Joventut Ajuntament Barcelona
Programa participació entitats ciclistes del parc (maig-desembre 2014):
OBJECTIUS: -Acord mapa xarxa viària ciclable
-Acord document bones pràctiques

CALENDARI:
- 3 de juny 2014: 1ª sessió de participació
- Juliol, agost i setembre: revisió propostes trams entitats al mapa base de xarxa viària ciclable
elaborat pel parc.
- 28 d’octubre : enviament a entitats ciclistes el mapa de xarxa viària ciclable revisat per a la
detecció d’errors.
- 12 novembre: data límit entitats per a darreres aportacions
- 4 de desembre: 2ª sessió de participació presentació del Mapa de xarxa ciclable .
VI Concurs fotogràfic del Parc de la Serralada Litoral
Objectius

Promoure valors naturals, culturals i històrics del Parc i dels seus municipis

Organització
Col.laboració

Consorci del Parc de la Serralada Litoral
Federació Catalana de fotografia`+ Entitats federades municipals (Vilassar,
Vallromanes, Premià, Montornès, Cabrera, Argentona)

Periode

1 juny 2014: difusió. 15 octubre 2014: finalització termini presentació imatges

Categoria i
Tema

Categoria: digital, imatges capturades mitjançant càmera digital o dispositiu mòbil
Temàtica: el Parc de la Serralada Litoral
Imatges disponibles a web i Facebook

Premis

•
•
•

1r, 2n 3r PREMIS : medalla Federació + cistella de
productes Parc a Taula
PREMI DEL PÚBLIC: cap de setmana allotjament
Parc a taula
Publicació a web i publicacions Diputació i Consorci

Jurat i
veredicte

•

Jurat Federació Catalana de fotografia + tècnic del
Consorci (24 Octubre)

Lliurament
premis

•

Dimecres 26 de novembre 2014, 19h . Acte
lliurament + inaguració exposició . Ajuntament
Premià de Dalt.

Essent les 10:42 hores s’absenta de la present sessió de Consell Plenari la Sra. Nuria Pera
Maltes, representant de l’Ajuntament de Cabrera de Mar.
Essent les 11:21 hores s’absenten de la present sessió de Consell Plenari el Sr. Pere Móra
Juvinyà, representant de l’Ajuntament d’Argentona, i el Sr. Joaquim Brustenga Etxauri,
representant del Consell Comarcal del Vallès Oriental.
10.- INFORMACIONS DE PRESIDÈNCIA.
El Sr. President intervé per exposar el següent:
a) Ofici de presidència a l’ajuntament de Martorelles referent a la seva relació amb el
Consorci.
b) Informació sobre la gestió de recursos humans del Consorci. Permís maternitat biòloga
i contractació tècnic de substitució.
c) Baixa del pressupost de la diferència entre l’aportació econòmica comunicada i
efectuada de la Generalitat de Catalunya de l’any 2010 corresponent a 2.553,22 € en la
propera liquidació de pressupost.
11.- 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
D011/14, de 30 de setembre

Modificació del calendari de sessions de la Comissió
Executiva i del Consell Plenari pel 2014

Decrets del Conseller delegat
D016/14, de 30 de setembre

Contractació de J. Anglada per substitució per ITL de R.
Loire

12.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS
No n’hi ha.
13.- INFORMES, PRECS I PREGUNTES
No n’hi ha.
I no havent res més a tractar, el Sr. President declara acabada la sessió a les 11:54 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

