2CP07/15
Acta de la sessió ordinària del Consell Plenari del Consorci del Parc de la Serralada Litoral
celebrada el 26 de novembre de 2015
A Cabrera de Mar, comarca del Maresme, a les tretze hores i deu minuts del dia 26 de
novembre de 2015, es reuneixen en sessió ORDINÀRIA del CONSELL PLENARI a la Sala
d’Actes de la Seu del Consorci, sota la Presidència del Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, els
representants designats pels Ens consorciats següents:
Sra. Maria Teresa Vilaró i Comas, representant de l’Ajuntament d’Alella
Sr. Enric Mir i Nuet, representant de l’Ajuntament de Cabrera de Mar
Sra. Marta Gómez Pons, representant de l’ajuntament de Cabrils
Sr. Albert Gil Gutiérrez, representant de l’Ajuntament de la Roca del Vallès
Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, representant de l’Ajuntament de Teià
Sr. Ramon Majà Esteve, representant de l’Ajuntament de Vilanova del Vallès
Sra. Laura Ribalaiga Prats, representant suplent del Consell comarcal del Maresme.
Assisteixen també, amb veu i sense vot:
Sr. Jordi Bellapart Colomer, Conseller Delegat del Consorci
Sr. Jordi Rull Claus, Alcalde de l’Ajuntament d’Òrrius, convidat per la presidència.
Han anunciat la seva incorporació durant el decurs de la reunió:
Sra. Aina Gómez Herrera, representant de l’Ajuntament d’Argentona.
Sra. Emma Escolano i Juanola, representant suplent de l’Ajuntament de Premià de Dalt.
Han excusat la seva assistència:
Sra. Maria del Mar Garcia Santos, representant de l’Ajuntament de Montornès del Vallès
Sra. Olivia Monés Estévez, representant de l’Ajuntament de Sta. Mª Martorelles
Sr. Xavier Doñate Rodrigo, representant de l’Ajuntament de Tiana.
Sr. David Ricat Miró, representant de l’Ajuntament de Vallromanes.
Sr. Benet Oliva Ricós, representant de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt
Sr. Jesús Calderer i Palau, representant de la Diputació de Barcelona.
Sra. Marta Subirà i Roca, representant de la Generalitat de Catalunya
No han assistit:
Sr. Joan Daví i Mallol, representant del Consell Comarcal del Vallès Oriental
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 12.20 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 DE CONSTITUCIÓ 2CP06/15 DE
12 DE NOVEMBRE DE 2015.
Havent estat distribuït l’esborrany de l’acta de la sessió constitutiva del Consell Plenari del
Consorci Parc Serralada Litoral 2CP06/15 de 12 de novembre de 2015, 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 constitutiva del
Consell Plenari del Consorci Parc Serralada Litoral 2CP06/15 de 12 de novembre de 2015.
2.- PRESA DE POSSESSIÓ DE NOUS REPRESENTANTS, SI S’ESCAU.
Estant present a la sessió plenària la Sra. Laura Ribalaiga Prats, representant suplent del
Consell Comarcal del Maresme, en el moment de la presa de possessió i per tal d’adquirir la
plena condició del càrrec suplent que ostenta, 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 la Sra. Laura Ribalaiga Prats, representant del Consell Comarcal del Maresme,
respon: PER IMPERATIU LEGAL PROMETO.
Seguidament el Sr. President manifesta que la Sra. Laura Ribalaiga Prats, representant del
Consell Comarcal del Maresme, ha pres possessió del càrrec de membre representant suplent
del Consorci Parc Serralada Litoral en la representació que ostenta.
A continuació el Sr. President manifesta als assistents que procedeix a alterar l’ordre de
tractament dels punts de temes que configuren l’ordre del dia de la present sessió ordinària,
atès que el punt 3er necessita el volt favorable de majoria absoluta del nombre legal de
membres de fet i que hores d’ara no es disposa d’aquest quòrum, per manca d’assistents. Així
decideix procedir amb el punt 4 de l’ordre del dia i següents, essent que es procedirà a
reprendre el punt 3 quan es disposi de la majoria suficient.
4.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PLA FINANCER QUADRIENNAL, APORTACIONS
ECONÒMIQUES DELS ENS CONSORCIATS PER L’ANY 2016 I CALENDARI DE
PAGAMENT.
El Sr. President 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:
“D’acord amb el que s’estableix a l’article 39 dels vigents Estatuts del Consorci del Parc de la
Serralada Litoral, el Consell Plenari per majoria absoluta dels seus membres aprovarà el Pla
financer de caràcter quadriennal que definirà els criteris de les aportacions ordinàries dels ens
consorciats i la seva quantia i, si s’escau, actualització.
Vist que el Consorci del Parc de la Serralada Litoral es finança mercès a les aportacions
econòmiques dels ens que el formen.
Vist que 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
atesa la seva situació financera.
Vist que 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, es fa necessari fixar una previsió d’ingrés.
És per això que es proposa l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- APROVAR el Pla financer quadriennal regulador de les quotes de participació dels ens
consorciats en els termes següents:
Fixar les quotes de participació per als exercicis de 2016 a 2019 pels imports que
s’especifiquen
Aportació ordinària Diputació de Barcelona
Aportació ordinària Ajuntament d’Alella
Aportació ordinària Ajuntament d’Argentona
Aportació ordinària Ajuntament de Cabrera de Mar
Aportació ordinària Ajuntament de Cabrils
Aportació ordinària Ajuntament de Martorelles
Aportació ordinària Ajuntament de Montornès del Vallès
Aportació ordinària Ajuntament de Premià de Dalt
Aportació ordinària Ajuntament de la Roca del Vallès
Aportació ordinària Ajuntament de Sta. Mª de Martorelles
Aportació ordinària Ajuntament de Teià
Aportació ordinària de l’ Ajuntament de Tiana
Aportació ordinària Ajuntament de Vallromanes
Aportació ordinària Ajuntament de Vilanova del Vallès
Aportació ordinària Ajuntament de Vilassar de Dalt
Aportació ordinària Consell Comarcal del Maresme
Aportació ordinària Consell Comarcal del Vallès Oriental

555.600,00
12.427,93
19.902,25
8.145,79
8.074,62
7.292,54
18.957,28
13.600,89
22.580,37
2.414,56
8.294,07
1.634,79
5.593,22
9.686,84
12.866,89
7.733,79
7.733,79

Fixar l’aportació de la Generalitat de Catalunya en 0,00 euros per l’exercici 2016, revisable any
a any en funció de la situació financera de la institució.
Segon.- APROVAR el calendari de pagament fraccionat de la quota en els terminis següents:
Pagament del 50% de la quota prevista per a 2016 abans del 30 de juny de 2016
Pagament del 50% restant abans del 31 d’octubre de 2016
Amb l’excepció expressa de la Diputació de Barcelona que té fixades les dates de pagament de
les aportacions dins de la segona quinzena del primer mes de cada trimestre.
Tercer.- NOTIFICAR-HO als interessats per al seu coneixement i efectes escaients.”

5.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL PRESSUPOST PER L’EXERCICI 2016:
A) MEMÒRIA DE LA PRESIDÈNCIA
B) PRESSUPOST D’INGRESSOS I DESPESSES
C) BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST PER L’EXERCICI 2016
D) INFORME ECONÒMIC I FINANCER
E) ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2015
F) ANNEX DE PERSONAL

G) PROGRAMA D’OBJECTIUS
El Sr. President introdueix l’exposició del present punt de l’ordre del dia i cedeix la paraula al
Sr. Jordi Bellapart i Colomer, Conseller Delegat del consorci, que exerceix temporalment les
funcions de gerència del Consorci, el qual exposa el contingut de l’acord i els documents que
integren 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:
“Per part del gerent en funcions 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 2016, 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

100,00
722.539,62
500,00

Total Ingressos 723.139,62
Pressupost de Despeses
CAP.I
DESPESES DE PERSONAL

577.425,58

CAP.II

DESPESES CORRENTS

137.879,46

CAP.III

DESPESES FINANCERES

CAP.IV

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

2.000,00

CAP.VI

INVERSIONS

5.334,58

500,00

Total despeses 723.139,62

SEGON.- Aprovar inicialment les Bases d’Execució del Pressupost 2016, 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 2016
(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
3
2
___

LABORALS TEMPORALS
___
Auxiliars
Auxiliars

- guarda
- guaita

C2
C2

1
8

1
8

24

16

___
Total

QUART.- Aprovar inicialment la Relació de Llocs de Treball descrits a les fitxes resumides en
l’índex següent:
RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 2016
(Art. 26 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol)
Amb motiu de l’aprovació del pressupost corresponent a l’exercici 2016 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

CINQUÈ.- Exposar al públic el present expedient d’aprovació inicial del pressupost 2016 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, DE LA INCORPORACIÓ DE LA TORRE DE VIGILÀNCIA
DEL TURÓ DE AIGUER AL PATRIMONI DEL CONSORCI I ACTUALITZACIÓ DE
L’INVENTARI.
El Sr. President cedeix la paraula al Sr. Jordi Bellapart i Colomer, Conseller Delegat del
Consorci, que exerceix temporalment les funcions de gerència del Consorci, el qual exposa el
contingut d’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:
“Mitjançant decret de la presidència de la Diputació de Barcelona núm. 9733/14, de 31 de
novembre de 2014 es van lliurar a aquest Consorci les obres d’instal·lació d’una torre de
vigilància al Turó de Raiguer (TM Montornès del Vallès)
El 10 de novembre de 2015 va signar-se la recepció de la mateixa que va ser comunicada
mitjançant ofici amb número de sortida 216 de 12/11/15.
Atesa la naturalesa d’aquest bé, valorat en 9.568,68 euros i el seu ús com a bé destinat al
servei de vigilància per a la prevenció d’incendis i en aplicació d’allò previst en l’ article 222 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya, i 100 i següents del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual
s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals de Catalunya,
Es proposa al Consell Plenari l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Donar de alta del patrimoni del Consorci, i en conseqüència, incorporar aquest acord
mitjançant els assentament comptables corresponents i els moviments a l’Inventari General de
Béns quan aquest es formalitzi, la Torre de vigilància del turó de Raiguer a Montornès del
Vallès, bé lliurat per la Diputació de Barcelona i recepcionat com a bé cedit, revertible al
Consorci:
SEGON.- Aprovar l’actualització de l’Inventari de béns del Consorci del Parc de la Serralada
Litoral.”
7.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES CONVOCATÒRIES DELS ÒRGANS DE GOVERN I
COMISSIONS S’ESFECTUARAN UTILITZANT MITJANS ELECTRÒNICS.
El Sr. President cedeix la paraula al Sr. Jordi Bellapart i Colomer, Conseller Delegat del
Consorci, que exerceix temporalment les funcions de gerència del Consorci, el qual exposa el
contingut d’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:

“Atès que l’article 103 de la Constitució estableix que l’Administració Pública serveix amb
objectivitat els interessos generals i actua d’acord amb els principis d’eficàcia, jerarquia,
descentralització, desconcentració i coordinació, amb el sotmetiment ple a la Llei i al dret,
Atès que l’article 147 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, estableix que la tramitació administrativa haurà de desenvolupar-se per procediments
d’economia, eficàcia i coordinació que estimulin el diligent funcionament de l’organització de les
entitats locals,
Atès que la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics,
estableix en la seva Disposició addicional primera que els òrgans col·legiats es poden constituir
i poden adoptar acords utilitzant mitjans electrònics, amb respecte als tràmits essencials que
estableixen els articles 26 i el 27.1 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, i en aquest sentit s’escau modificar el
Reglament Orgànic Comarcal pel que fa als articles de convocatòria de les sessions dels
òrgans col·legiats,
Es proposa al Consell Plenari l’adopció del següents
ACORDS:
PRIMER.- APROVAR que la convocatòria dels òrgans col·legiats i comissions del Consorci del
Parc de la Serralada Litoral, es a dir la Comissió Executiva i el Consell Plenari (inclús quan faci
funcions de Comissió Especial de Comptes), s’efectuarà utilitzant mitjans electrònics, i a
aquest efecte s’enviarà a l’adreça de correu electrònic que cada membre participant de l’òrgan
col·legiat hagi autoritzat.
SEGON.- CONVOCAR les sessions dels òrgans col·legiats i comissions del Consorci del Parc
de la Serralada Litoral per mitjans electrònics.
TERCER.- SOL·LICITAR als representant dels ens consorciats la corresponent adreça
electrònica a fi i efectes de donar compliments als acord adoptats en aquest acord.”
Essent les 12:47 hores s’incorpora a la sessió la Sra. Aina Gómez Herrera, representant de
l’Ajuntament d’Argentona, essent que no havent procedit amb anterioritat al tràmit de presa de
possessió tot seguit es procedeix a formalitzar el dit tràmit, i per tal d’adquirir la plena condició
del càrrec que ostenta, 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 la Sra. Aina Gómez Herrera, representant de l’Ajuntament d’Argentona, respon: PER
IMPERATIU LEGAL PROMETO.
Seguidament el Sr. President manifesta que la Sra. Aina Gómez Herrera, representant de
l’Ajuntament d’Argentona, ha pres possessió del càrrec de membre representant del Consorci
Parc Serralada Litoral en la representació que ostenta.
8.- RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DEL D06/15 P, D’1 DE JUNY D’APROVACIÓ DEL CONVENI
ENTRE L’AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL BURRIAC I EL CONSORCI DEL PARC
DE LA SERRALADA LITORAL AUTORITZANT LA CESSIÓ EN PRECARI DE L’ÚS D’UN

GRUP MOTOBOMBA AMB DIPÒSIT DE 400L PER A LA PREVENCIÓ D’INCENDIS
FORESTALS.
El Sr. President cedeix la paraula al Sr. Jordi Bellapart i Colomer, Conseller Delegat del
consorci, que exerceix temporalment les funcions de gerència del Consorci, el qual exposa el
contingut d’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 Consorci del parc de la Serralada Litoral és propietari d’un equip d’extinció d’incendis
compost per un dipòsit regulador d’aigua de 400 l de capacitat, grup motobomba Honda GX390
i equipament complementari, el qual consta com a Bé Patrimonial a l’Inventari de Béns, amb
número d’inscripció 058 i classificació 320101 Maquinària general.
Mitjançant decret del conseller-delegat 06/2015, d’1 de juny, es va acordar la incoació
d’expedient per a la cessió a precari de l’ús d’aquest bé, el qual va ser sotmès a exposició
pública mitjançant l’anuncia publicat al BOP de 09/06/15, sense que es presentessin
reclamacions, per la qual cosa es va entendre aprovat el CONVENI ENTRE L’ADF DE
BURRIAC I EL CONSORCI DEL PARC DE LA SERRALADA LITORAL AUTORITZANT LA
CESSIÓ EN PRECARI DE L’ÚS D’UN GRUP MOTOBOMBA AMB DIPÒSIT DE 400L PER A
LA PREVENCIÓ D’NCENDIS FORESTALS.
Vist que la disposició sisena del citat decret establia la necessitat que els acords fossin
ratificats pel Consell Plenari es proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- RATIFICAR la signatura del CONVENI ENTRE L’ADF DE BURRIAC I EL
CONSORCI DEL PARC DE LA SERRALADA LITORAL AUTORITZANT LA CESSIÓ EN
PRECARI DE L’ÚS D’UN GRUP MOTOBOMBA AMB DIPÒSIT DE 400L PER A LA
PREVENCIÓ D’NCENDIS FORESTALS que s’annexa a l’expedient formant-ne part a tots els
efectes.
SEGON.- ASSUMIR-NE el contingut”.
9.- PRENDRE CONEIXEMENT DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A TERCERS.
El Sr. President cedeix la paraula al Sr. Jordi Bellapart i Colomer, Conseller Delegat del
consorci, que exerceix temporalment les funcions de gerència del Consorci, el qual exposa el
contingut d’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 període mitjà de pagament definit en el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es
desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les
administracions públiques, mesura el retard en el pagament del deute comercial en termes
econòmics, com a indicador diferent respecte del període legal de pagament establert en el text
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, i en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials. Aquest mesurament amb criteris
estrictament econòmics pot prendre valor negatiu si l'Administració paga abans que hagin
transcorregut trenta dies naturals des de la presentació de les factures o certificacions d'obra,
segons correspongui o si al final del període per a la remissió de la informació encara no han

transcorregut,

en

les

operacions

pendents

de

pagament,

aquests

trenta

dies.

Tal i com ordena l'article 6.2 de l'esmentat Reial Decret, les corporacions locals han de remetre
al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques així com publicar de manera periòdica la
informació relativa al seu període mitjà de pagament a proveïdors referit al trimestre de
referència
Les dades a incloure en l'aplicació informàtica de càlcul del període mitjà de pagament són les
següents::
- Ràtio de les operacions pagades.
-Ràtio de les operacions pendents de pagament
-Import total de pagaments realitzats
- Import total de pagaments pendents
El Consorci del Parc de la Serralada Litoral ha donat compliment a les seves obligacions
comunicant al MINHAP mitjançant el seu portal web la informació referida a cada trimestre de
l’any abans del dia trenta del mes següent a la finalització del corresponent trimestre, amb el
resultat següent:
Any:

2015

Trimestre:

Primer

Pagaments realitzats en el trimestre
Període
Dins del període de pagament Fora del període de pagament
mitjà de
pagament
Nombre de
(PMP) (dies Nombre de
pagaments
Import total
pagaments
Import total
21,56
Any:

125

59.277,73

2015

1
Trimestre:

1.136,80
Segon

Pagaments realitzats en el trimestre
Període
Dins del període de pagament Fora del període de pagament
mitjà de
pagament
Nombre de
(PMP) (dies Nombre de
pagaments
Import total
pagaments
Import total
15,28
Any:

130

31.758,27

2015

0
Trimestre:

0,00
Tercer

Pagaments realitzats en el trimestre
Període
Dins del període de pagament Fora del període de pagament
mitjà de
pagament
Nombre de
(PMP) (dies Nombre de
pagaments
Import total
pagaments
Import total
13,86

103

26.558,79

1

67,76

Es proposa al Consell Plenari l’adopció del següents
ACORDS:
PRIMER.- PRENDRE CONEIXEMENT del Període Mitjà de Pagament (PMP) a proveïdors del
Consorci del Parc de la Serralada Litoral corresponent als tres primers trimestres de l’any 2015,
d’acord amb el detall següent:

Any:

2015

Trimestre:

Primer

Pagaments realitzats en el trimestre
Període
Dins del període de pagament Fora del període de pagament
mitjà de
pagament
Nombre de
(PMP) (dies Nombre de
pagaments
Import total
pagaments
Import total
21,56
Any:

125

59.277,73

2015

1
Trimestre:

1.136,80
Segon

Pagaments realitzats en el trimestre
Període
Dins del període de pagament Fora del període de pagament
mitjà de
pagament
Nombre de
(PMP) (dies Nombre de
pagaments
Import total
pagaments
Import total
15,28
Any:

130

31.758,27

2015

0
Trimestre:

0,00
Tercer

Pagaments realitzats en el trimestre
Període
Dins del període de pagament Fora del període de pagament
mitjà de
pagament
Nombre de
(PMP) (dies Nombre de
pagaments
Import total
pagaments
Import total
13,86

103

26.558,79

1

67,76

10.- INFORMAR DE LA RECEPCIÓ DE DIVERSES OBRES I TREBALLS LLIURADES AL
CONSORCI.
El Sr. President cedeix la paraula al Sr. Jordi Bellapart i Colomer, Conseller Delegat del
Consorci, que exerceix temporalment les funcions de gerència del Consorci, el qual detalla
extensament el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, fent menció de la recepció de les
següents obres i treballs:
R.E.
598/14
640/14
641/14
642/14
643/14
sRE

Expedient
2014/5276
2013/6021
2013/6942
2013/6011
2013/7469
2013/3254

Objecte
Instal·lació d’una torre de vigilància al turó de Raiguer
Treballs forestals de millora als sectors d’Òrrius i Alella
Treballs per a la creació de devesa a Òrrius i Teià
Instal·lació d’infraestructures ramaderes
Instal·lació de tancats ramaders a Vilassar de Dalt
Treballs forestals millora conreus i devesa

Valoració €
9.568,68
17.887,02
17.733,60
21.761,98
14.612,11
21.499,89

11.- DONAR COMPTE DEL D05/15, DE 7 DE MAIG, D’ATRIBUCIÓ TRANSITÒRIAMENT DE
LES FUNCIONS DE GERENT AL SR. JORDI BELLAPART COLOMER.
Per part del Sr. Secretari s’exposa que mitjançant el Decret del President 05/2015, de 7 de
maig, va aprovar-se assignar transitòriament al conseller-delegat del Consorci les funcions de
gerent amb el contingut literal següent:
“Mitjançant el decret del President D012/11, de 15 de novembre, van assignar-se
transitòriament al lloc de treball de Tècnic en Gestió del Medi Natural les funcions que

estatuàriament corresponen al càrrec de gerent del Consorci, autoritzant la signatura com a tal
dels documents que s’escaigui en funció del seu càrrec, amb l’avantfirma de “Gerent”
La treballadora Iguázel Pac Rodriguez, que ocupa actualment el lloc de treball de Tècnica en
Gestió del Medi Natura, ha presentant Baixa per Incapacitat Laboral Transitòria, associada a la
seva propera maternitat, per la qual cosa es preveu que la seva absència pugui perllongar-se
fins el mes d’octubre, com a mínim.
Vist que per raons organitzatives s’escau assignar provisionalment les funcions de la gerència
per tal de garantir el correcte funcionament de l’organització.
Vist que per decret del President D013/11, de 16 de novembre, es va designar al Sr. Jordi
Bellapart Colomer Conseller delegat del Consorci del Parc de la Serralada Litoral, per a
l’exercici de les funcions contingudes a l’article 14 dels Estatuts del Consorci d’acord amb la
proposta formulada per la Secretaria General de la Diputació de Barcelona.
Atès que segons l’article 29.3 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
reglament del personal al servei de les entitats locals, l’assignació d’atribucions als llocs de
treball, si manca l’organigrama, pot fer-se per decret del president.
Atès que segons disposa l’article 10.b) dels Estatuts vigents El nomenament de la persona que
ha d’ocupar la gerència correspon al President del Consorci.
HE RESOLT,
PRIMER.- Assignar transitòriament al Conseller delegat del Consorci, Sr. Jordi Bellapart i
Colomer amb DNI 38480651H, les funcions previstes a les Bases d’Execució del Pressupost de
l’exercici 2015 i les que estatutàriament corresponen al càrrec de gerent del Consorci,
autoritzant la signatura com a tal dels documents que s’escaigui en funció del seu càrrec, amb
l’avantfirma de “Gerent en funcions”.
SEGON.- Ordenar que es duguin a terme les gestions necessàries per tal d’habilitar la seva
signatura a les entitats bancàries on tingui dipòsits el Consorci, per tal de garantir la signatura
mancomunada de tres dels quatre signataris validats.
TERCER.- Notificar el present acord a l’ interessat.
QUART.- Donar compte d’aquesta resolució al Consell Plenari del Consorci.”
En compliment de la disposició quarta de l’esmentada resolució es procedeix a donar compte al
Consell Plenari de la dita resolució la qual consta a l’expedient.
12.- DONAR COMPTE DE L’INFORME ECONÒMICOFINANCER DE L’EXERCICI 2014 ALS
EFECTES DE PRENDRE CONEIXEMENT
El Sr. President cedeix la paraula al Sr. Jordi Bellapart i Colomer, Conseller Delegat del
consorci, que exerceix temporalment les funcions de gerència del Consorci, el qual detalla el
contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, exposant el següent:
Per encàrrec de la Diputació de Barcelona l’empresa Auren Auditors BCN S.L.P.va realitzar
l’informe economicofinancer de l’exercici 2014 del Consorci del Parc de la Serralada Litoral.
L’abast de l’informe es refereix a la verificació dels Estats financers i de la Liquidació del
pressupost de l’exercici 2014, amb comprovació dels criteris comptables aplicats i del suport
documental de les operacions, i a l’anàlisi dels procediments comptables i administratius.

Del resultat d’aquests treballs es va remetre esborrany a la gerència del Consorci qui va fer
arribar mitjançant correu electrònic de 03/11/15 un Informe de la Intervenció del Consorci amb
diverses consideracions a l’esmentat esborrany al Servei de Control Econòmico-Financer,
responsable de l’encàrrec .
Ell 10/11/15 La Intervenció General de la Diputació de Barcelona va remetre l’Informe definitiu.
És per això que:
Es procedeix a donar compte al Consell Plenari de l’Informe Economicofinancer corresponent a
l’exercici 2014..
13.- DONAR COMPTE DEL D12/15, DE 7 DE SETEMBRE DE CONTRACTACIÓ DE LES
OBRES DEL CAMÍ DE CAN BOQUET A LA ROCA D’EN TONI, ALS EFECTES DE LA SEVA
INFORMACIÓ
El Sr. President cedeix la paraula al Sr. Jordi Bellapart i Colomer, Conseller Delegat del
consorci, que exerceix temporalment les funcions de gerència del Consorci, el qual detalla el
contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, exposant el següent:
Mitjançant el Decret del Conseller-delegat 12/2015, de 7 de setembre, va aprovar-se la
contractació de les obres de reparació del camí de la Creu de Can Boquet a la Roca d’en Toni
amb el contingut literal següent:
” El Consorci del Parc de la Serralada Litoral va aprovar inicialment la Memòria valorada de la
reparació del camí de la Creu de Can Boquet a la Roca d’en Toni mitjançant la resolució del
conseller-delegat D011/2015, de 15 de juliol.
El pressupost total del projecte és de 37.161,52€, IVA inclòs.
Vist que el present contracte es susceptible de ser qualificat, per la quantia del seu pressupost,
com a un contracte menor d’obres dels articles 111, 138.3 i 156.2 del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic.
Vist que s’han sol·licitat quatre pressupostos, dels quals el tècnic designat com a Director de
l’Obra escau convenient acceptar el pressupost de l’empresa Massachs Obres i Paisatge,
S.L.U, ja que l’import del pressupost és el més baix i presenta millor capacitació tècnica per
l’execució de l’obra,
Vist l’informe del tècnic Director de l’Obra de 4 de setembre de 2015 en relació a aquest
projecte.
Vist l’informe de la Intervenció de Fons de la mateixa data en relació a aquest projecte.
Vist que ha estat presentada la proposta de contractació amb competència del Conseller
delegat atesa la base 12.3 de les Bases d’Execució del Pressupost de l’exercici 2015,
HE RESOLT:
PRIMER.- CONTRACTAR a l’empresa Massachs Obres i Paisatge, S.L.U. amb NIF
B17245093, sota la modalitat de contracte menor d’obres, per a la realització de l’obra de
reparació del camí de la Creu de Can Boquet a la Roca d’en Toni, per un import de 35.033,47
Euros IVA inclòs.

SEGON.- DISPOSAR la despesa de 35.033,47 Euros amb càrrec a la partida 172.609 del
pressupost de despeses de 2015.
TERCER.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat i a la Intervenció de Fons del Consorci
del Parc de la Serralada Litoral, als efectes corresponents.
QUART.- DONAR-NE COMPTE al Consell Plenari als efectes de la seva informació”
En compliment de la disposició quarta de l’esmentada resolució es procedeix a donar compte al
Consell Plenari, als efectes de la seva informació, de la dita resolució la qual consta a
l’expedient.
14.- DONAR COMPTE DEL DO15/15, DE 12 DE NOVEMBRE DE CONTRACTACIÓ DELS
TREBALLS DE PINTURA I TARIMA A LA MASIA DE CAN MAGAROLA, ALS EFECTES DE
LA SEVA INFORMACIÓ
El Sr. President cedeix la paraula al Sr. Jordi Bellapart i Colomer, Conseller Delegat del
consorci, que exerceix temporalment les funcions de gerència del Consorci, el qual detalla el
contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, exposant el següent:
Mitjançant el Decret del Conseller-delegat 15/2015, de 12 de novembre, va aprovar-se la
contractació dels treballs d’instal·lació de paviment ala cuina-office i de rehabilitació i pintura
d’algunes dependències de la masia de Can Magarola amb el contingut literal següent:
“El Consorci del Parc de la Serralada Litoral té la necessitat de rehabilitar i pintar algunes
dependències i adequar el paviment de la cuina-office de la masia de Can Magarola derivats de
l’adequació de l’espai com a seu administrativa del Consorci
Vist que el present contracte es susceptible de ser qualificat, per la quantia del seu pressupost,
com a un contracte menor d’obres dels articles 111, 138.3 i 156.2 del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic.
Vist que s’han sol·licitat tres pressupostos, dels quals el tècnic del Consorci ha proposat,
mitjançant Informe de valoració de les ofertes de 10 de novembre de 2015, acceptar el
pressupost de l’empresa Pinturas Bonet, amb NIF43500922X ja que l’import del pressupost és
el més baix.
Vist l’informe de la Intervenció de Fons en relació a aquests treballs.
Vist que ha estat presentada la proposta de contractació amb competència del Conseller
delegat atesa la base 12.3 de les Bases d’Execució del Pressupost de l’exercici 2015,
HE RESOLT:
PRIMER.- CONTRACTAR a l’empresa Pinturas Bonet, amb NIF 43500922X sota la modalitat
de contracte menor de serveis, per a rehabilitar i pintar algunes dependències i adequar el
paviment de la cuina-office de la masia de Can Magarola per assolir els requeriment necessaris
per acollir la seu administrativa del Consorci que més avall es detallen per un import total de
9.348,46 €, IVA exclòs, d’acord amb l’oferta presentada.

Nom de l’adjudicatari
Pinturas Bonet

Import, sense
IVA
7.726,00 €

Tipus
impositiu
21%

Import IVA
1.622,460€

Import total, IVA
inclòs
9.348,46 €

SEGON.- FORMALITZAR l’encàrrec dels treballs d’acord amb les indicacions del Responsable
dels mateixos, Joan Anglada Guillamet, tècnic del Consorci.
TERCER.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat i a la Intervenció de Fons del Consorci
del Parc de la Serralada Litoral, als efectes corresponents.
QUART.- DONAR-NE COMPTE al Consell Plenari als efectes de la seva informació”
En compliment de la disposició quarta de l’esmentada resolució es procedeix a donar compte al
Consell Plenari, als efectes de la seva informació, de la dita resolució la qual consta a
l’expedient.
15.- INFORMACIONS DE PRESIDÈNCIA.
Per part del Sr. President s’exposa que dissabte passat 21 de novembre es va portar a terme a
Vallromanes el lliurament de premis de la 7a edició del Concurs de Fotografia del parcs de la
Serralada Litoral, indicant que actualment hi ha una exposició de les obres lliurades en el
certamen a l’Ajuntament de Vallromanes, i que després del període previst per a la dita
exposició, aquesta podria convertir-se en una exposició itinerant, per la qual cosa els
Ajuntament interessats podrien manifestar aquesta disposició a participar-ne.
16.- 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
No hi ha resolucions diferents de les ja comunicades en aquesta sessió
Decrets del Conseller delegat
D011/15, de 15 de juliol
D013/15, de 24 de
setembre
D014/15, de 30 d’octubre
D016/15, de 12 de
novembre

Aprovació de la memòria valorada de les obres de conservació i
manteniment del camí de la Can Boquet a Roca del Toni (I03 b)
Concessió d’una bestreta al treballador DFA
Autorització per gaudir de forma compactada del permís per tenir
cura d’un fill a IPR
Contracte de serveis a Escola de Natura del Corredor per activitats
d’ús públic

17.- 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: PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ D’ALTA AL SERVEI DEL
PORTAL DE TRANSPARÈNCIA DEL CONSORCI AOC

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 del contingut de la proposta d’acord
d’aprovació d’alta al servei del portal de transparència del consorci AOC. Seguidament, se
sotmet a votació el present punt de l’ordre del dia, essent que per unanimitat dels assistents
s’aprova el següent acord:
“Vist que el Consorci del Parc de la Serralada Litoral és usuari de diversos serveis del Consorci
AOC, en un esforç per a avançar cap a l’administració electrònica.
Vist que el servei de transparència del Consorci AOC consta de diferents recursos per donar
compliment amb les obligacions de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern, fruit de la col·laboració amb la Generalitat, mitjançant el Departament de
Governació i Relacions Institucionals i l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, les
Diputacions, el Consorci AOC, el Consorci Localret, l'Associació Catalana de Municipis, la
Federació de Municipis de Catalunya i el Col·legi de Secretaris i Interventors de Catalunya.
Vist que el Portal de transparència per als ens locals que ofereix el Consorci AOC permetrà
comptar amb un portal de transparència propi del Consorci del Parc de la Serralada Litoral per
donar compliment a la Llei de Transparència. El servei està integrat dins de la seu electrònica,
que ja tenim donada d’alta amb el Consorci AOC.
Vist que l’adhesió a aquest servei de caràcter gratuït permetrà obtenir diversos avantatges:
- Assegurar el compliment de les obligacions de la Llei 19/2014, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern
- Acomplir amb els indicadors de Transparència internacional i InfoParticipa
- Facilitar la feina administrativa: càrrega automàtica d'informació enviada a organismes
supramunicipals o de l'ús de productes del Consorci AOC
Per tot això, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la sol·licitud d’alta del Consorci del Parc de la Serralada Litoral al servei
Portal de transparència per als ens locals del Consorci Administració Oberta de Catalunya
(AOC).
Segon.- FORMALITZAR la sol·licitud d’alta mitjançant el formulari normalitzat disponible a:
http://www.aoc.cat/content/download/47289/75549/file/Formulari_Sollicitud_Transpar%C3%A8n
cia%20v2.docx”
Essent les 13:06 hores s’incorpora a la sessió la Sra. Emma Escolano i Juanola, representant
suplent de l’Ajuntament de Premià de Dalt, essent que no havent procedit amb anterioritat al
tràmit de presa de possessió tot seguit es procedeix a formalitzar el dit tràmit, i per tal d’adquirir
la plena condició del càrrec que ostenta, 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 la Sra. Emma Escolano i Juanola, representant suplent de l’Ajuntament de Premià de
Dalt, respon: PER IMPERATIU LEGAL PROMETO.
Seguidament el Sr. President manifesta que la Sra. Emma Escolano i Juanola, representant
suplent de l’Ajuntament de Premià de Dalt, ha pres possessió del càrrec de membre
representant suplent del Consorci Parc Serralada Litoral en la representació que ostenta.
A continuació el Sr. President exposa als assistent que hores d’ara ja es compta amb el
nombre d’assistents amb dret de vot suficients per procedit a debatre i aprovar, si s’escau, el
punt 3er de l’ordre del dia que havia estat posposat en l’ordre que li corresponia al tractar els
punts de la present sessió ordinària de consell plenari, per la qual cosa, tot seguit es procedit a
debatre el dit punt 3er de l’ordre del dia.
3.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA INCORPORACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE
MARTORELLES I DEL CONVENI REGULADOR
El Sr. President cedeix la paraula al Sr. Jordi Bellapart i Colomer, Conseller Delegat del
consorci, que exerceix temporalment les funcions de gerència del Consorci, el qual exposa el
contingut d’aquest punt de l’ordre del dia.
A continuació i per part del Sr. Secretari s’exposa als assistents els antecedents de la prèvia
sortida com a membre del Consorci de l’Ajuntament de Martorelles, i seguidament es dóna
lectura a la proposta d’acord. A continuació, se sotmet a votació el present punt de l’ordre del
dia, essent que per unanimitat dels assistents, que en tot cas suposa la majoria absoluta del
nombre legal de membres de fet de l’entitat, s’aprova el següent acord:
“El Consorci del Parc de la Serralada Litoral es va constituir el 19 de maig de 1992, com a ens
consorcial públic de caràcter local i de naturalesa associativa i institucional, que té per objecte
l’ordenació, el desenvolupament i la gestió del Parc mitjançant les formes de gestió establertes
per la legislació de règim local i l’ús i el foment dels instruments de cooperació interinstitucional
per tal d’estudiar i cercar solucions globals als problemes de l’Espai Natural que li dóna nom, i
constituir un fòrum consultiu i assessor de debat i participació en el marc d’aquest objecte.
Vist que d’acord amb l’article segon dels seus estatuts es podran incorporar al Consorci altres
Administracions públiques amb finalitats d’interès comú, sempre que així ho aprovi el seu
Consell Plenari, mitjançant la signatura d’un conveni d’adhesió, que s’adjunta al present acord.
Vist que l’any 2011 l’ajuntament de Martorelles va acordar separar-se del Consorci mitjançant
acord del Ple municipal de 28 de novembre de 2011, i que des d’aquell moment es van
mantenir negociacions entre ambdós ens adreçades a que reconsiderés aquesta decisió que
van finalitzar en la seva ratificació segons escrit de l’alcalde de 16 de desembre de 2014 amb
RE 677.
Vist que atenent a aquesta ratificació de separació el president del Consorci va proposar en
tres ocasions al Consell Plenari (sessions 2CP01/15, de 18 de febrer, 2CP03/15, de 29 d’abril i
2CP04/15, de 20 de maig) l’adopció de l’acord de separació de l’ajuntament de Martorelles
sense que es pogués prendre l’esmenta acord per falta del quòrum necessari el qual haurà de
sense efecte a la vista dels fets posteriors que tot seguit s’indiquen.
Vist que en aquest moment el municipi de Martorelles, mitjançant acord del Ple celebrat en
sessió de data 21 de setembre de 2015, ha manifestat el seu interès en adherir-se de nou al
Consorci del Parc de la Serralada Litoral, iniciant els tràmits necessaris establerts a l’article 313
del Decret 179/1995, de 13 de juny de 1995, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals de Catalunya, per a la seva incorporació.

Atès que en virtut de l’article 9.1 dels estatuts del Consorci, cada institució consorciada gaudirà
de representació en el Consell Plenari mitjançant un representant, que haurà de ser designat
per l’òrgan competent de la seva corporació .
Vist que d’acord amb l’article 38 dels Estatuts del Consorci les entitats consorciades, així com
aquelles que s’adhereixin o puguin adherir-se en el futur, garantiran el finançament del
Consorci, dins de les consignacions pressupostàries corresponents, realitzant anualment una
aportació econòmica.
Vist que d’acord amb l’article 10.20 dels Estatuts del Consorci l’òrgan competent per aprovar la
integració de noves entitats en el Consorci és el Consell Plenari.
Per tot això, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la incorporació de l’Ajuntament de Martorelles com a membre de ple dret del
Consorci del Parc de la Serralada Litoral, d’acord amb el que preveu l’article 2 dels seus
estatuts.
SEGON.- Aprovar la subscripció del conveni d’adhesió amb l’Ajuntament de Martorelles que
fixa les condicions de la incorporació d’aquest ajuntament com a membre del Consorci del Parc
de la Serralada Litoral, d’acord amb la minuta de conveni que s’adjunta i s’aprova
simultàniament.
TERCER.- Facultar al Sr. President per a la signatura dels documents que siguin necessaris
per a la formalització del present acord.
QUART.- Comunicar el present acord a l’ajuntament esmentat així com al Registre d’Entitats
Locals perquè en tingui coneixement i als efectes oportuns.
ANNEX
CONVENI D’ADHESIÓ
AL CONSORCI DEL PARC DE LA SERRALADA LITORAL
A la seu de Consorci del Parc de la Serralada Litoral essent el dia ............
REUNITS
D’una banda el Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, President del Consorci del Parc de la Serralada
Litoral, fent ús de les atribucions que li confereix el càrrec i degudament facultat per aquest acte
per acord adoptat en sessió de 12 de novembre de 2015 del Consell Plenari, adoptat amb la
majoria absoluta legal establerta a l’article 313.2 del ROAS.
I d’altra el Sr. Marc Candela Callado, Alcalde de l’Ajuntament de Martorelles, fent ús de les
atribucions que li confereix el càrrec, i degudament facultat per aquest acte per acord plenari de
data 13 de juny de 2015 adoptat amb la majoria absoluta legal establerta a l’article 313.2 del
ROAS.
Assisteixen a l’acte el Sr. Santiago Pérez i Olmedo, Secretari del Parc de la Serralada Litoral, i
la Sra. Montserrat Torrents Pedragosa, Secretaria accidental de l’Ajuntament de Martorelles,
els quals donen fe,
MANIFESTEN

I - Que el Consell Plenari del Consorci del Parc de la Serralada Litoral, celebrada en data 26 de
novembre de 2015, aprovà d’acord amb la competència atribuïda per l’art.20 dels seus Estatuts
i amb la majoria absoluta legal prevista a l’article 313.2 del ROAS, el següent acord :
“PRIMER.- ACCEPTAR l’adhesió de l’Ajuntament de Martorelles al Consorci del Parc de la
Serralada Litoral.
SEGON.- APROVAR el conveni d’adhesió que s’incorpora com a annex al present acord,
formant-ne part del mateix a tots els efectes legals, on s’estableixen les condicions d’integració,
així com els deures i compromisos d’ambdues parts.
TERCER.- FACULTAR al Sr. President del Consorci per a la signatura de l’esmentat conveni,
així com per la signatura de quants documents siguin necessaris per l’execució del present
acord.
II - Que per acord del Ple de l’Ajuntament de Martorelles, celebrat en sessió ordinària en data
21 de setembre de 2015, s’ha adoptat el següent acord, amb el vot favorable de la majoria
absoluta dels membres de la corporació:
“PRIMER.- Aprovar amb caràcter inicial la incorporació de l’Ajuntament de Martorelles al
Consorci del Parc de la Serralada Litoral, amb adhesió als seus estatuts.
SEGON.- Sotmetre a informació pública el present acord, juntament amb l’expedient, per un
període de trenta dies hàbils a comptar des de l’endemà de l’última de les publicacions de
l’anunci en el Tauler d’anuncis, el Butlletí Oficial de la Província o en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, als efectes de poder ser examinat i, si escau, formular les
reclamacions i al·legacions que es considerin pertinents.
TERCER.- L’acord d’aprovació definitiva requerirà necessàriament l’existència de crèdit
pressupostari suficient per atendre les despeses de la quota a abonar, i tindrà efectes a data 1
de gener de 2016.
QUART.- Notificar-ho al Consorci del Parc de la Serralada Litoral.”
III - El marc jurídic del present conveni queda definit per l’article 10 de la Llei 7/85, reguladora
de les Bases de Règim Local i concordants de la Llei 30/1992, de 26 de novembre del Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú, articles 312 a
324 del Decret 179/1995, de 13 de juny de la Generalitat de Catalunya pel qual s’aprova el
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, així com els Estatuts que regulen el
Parc de la Serralada Litoral.
En conseqüència, els firmants, en la representació en què actuen, formalitzen el present
CONVENI D’ADHESIÓ AL CONSORCI DEL PARC DE LA SERRALADA LITORAL
En base a les següents
CLÀUSULES
PRIMERA.- És objecte d’aquest conveni formalitzar l’adhesió del municipi de Martorelles al
Consorci Parc de la Serralada Litoral, així com concretar les condicions d’integració, així com
els deures i compromisos d’ambdues parts.
SEGONA.- L’Ajuntament de Martorelles accepta plenament el contingut dels Estatuts del
Consorci Parc de la Serralada Litoral, així com la quota de participació que li correspongui i que
serà adoptada anualmenten sessió del Consell Plenari.

Les successives quotes de participació es fixaran d’acord amb el previst a l’article 39 dels
Estatuts essent competència del Consell Plenari per majoria absoluta dels seus membres
l’aprovació del Pla financer de caràcter quatriennal que definirà els criteris de les aportacions
ordinàries dels ens consorciats i la seva quantia i, si s’escau, actualització, mitjançant els
oportuns acords anuals d’aprovació de quotes.
TERCERA.- Constitueix un dret per l’Ajuntament de Martorelles ésser considerat com a
membre de ple dret en el Consorci Parc de la Serralada Litoral, essent que es concreten els
seus deures i obligacions com a aquelles que es contemplen per als membres del Consorci als
seus Estatuts.
QUARTA.- El present conveni entrarà en vigor en la data de la seva signatura i tindrà caràcter
indefinit essent que les relacions de la corporació que s’adhereix al Consorci, el seu règim de
permanència i qualsevol altra consideració es regirà pels preceptes estatutaris del Consorci.
CINQUENA.- Per allò no previst en aquest conveni, les parts signatàries estaran a les relacions
interadministratives de col·laboració establertes a l’art. 10 de la Llei 7/85, reguladora de les
Bases del Règim Local, Llei 30/92, i d’altra regulació establerta a l’expositiu III del present
conveni.
SISENA.- Les parts declaren que el present conveni té naturalesa administrativa a tots els
efectes legals.
I en prova de conformitat signen per triplicat aquest exemplar i a un sol efecte en el lloc i data
que s’esmenten a l’encapçalament.
Sr. Andreu Bosch i Rodoreda
President del Consorci del
Parc de la Serralada Litoral

Sr. Marc Candela Callado
Alcalde de
l’Ajuntament de Martorelles

Sr. Santiago Pérez i Olmedo
Secretari del Consorci del
Parc de la Serralada Litoral

Sra. . Montserrat Torrents Pedragosa
Secretaria acctal. de
l’Ajuntament de Martorelles “

18.- INFORMES, PRECS I PREGUNTES
El Sr. President cedeix la paraula al Sr. Enric Mir i Nuet, representant de l’ajuntament de
Cabrera de Mar, que intervé per demanar com està el tema de la senyalització, essent que el
Sr. Jordi Bellapart i Colomer, Conseller Delegat del consorci, li respon que els treballs de
senyalització estan contemplats i previst de realitzar-los dintre de l’any 2015.
I no havent res més a tractar, el Sr. President declara acabada la sessió a les 13:17 hores, de
la qual s’estén la present acta que com a Secretari certifico.
Vist i Plau

El President
Andreu Bosch i Rodoreda

El Secretari
Santiago Pérez i Olmedo

