2CP01/16
Acta de la sessió ordinària del Consell Plenari del Consorci del Parc de la Serralada Litoral
celebrada el 28 de gener de 2016

A Alella, comarca del Maresme, a les dotze hores i vint minuts del dia 28 de gener de 2016, es
reuneixen en sessió ORDINÀRIA del CONSELL PLENARI a la Sala d’Actes de Can Magarola,
nova 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
Sra. Montserrat Matas Oliveras, representant de l’Ajuntament d’Argentona
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
Sra. Maria del Mar Garcia Santos, representant de l’Ajuntament de Montornès del Vallès
Sr. Antonio López Guillén, representant de l’Ajuntament de Premià de Dalt
Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, representant de l’Ajuntament de Teià
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. Pau Morales Romero, representant del Consell comarcal del Maresme.
Sr. Joan Daví i Mallol, representant del Consell Comarcal del Vallès Oriental
Assisteixen també, amb veu i sense vot:
Sr. Jordi Bellapart Colomer, Conseller Delegat del Consorci
Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci
Sr. Marc Candela i Callado, Alcalde de l’Ajuntament de Martorelles, convidat per la presidència.
Ha anunciat la seva incorporació durant el decurs de la reunió:
Sr. Ramon Majà Esteve, representant de l’Ajuntament de Vilanova del Vallès
Han excusat la seva assistència:
Sra. Olivia Monés Estévez, representant de l’Ajuntament de Sta. Mª Martorelles
Sr. Jesús Calderer i Palau, representant de la diputació de Barcelona.
Sr. Jaume Vicens Perpinyà, representant suplent de la Generalitat de Catalunya
Abans de l’inici de la sessió, per part del Sr. President es dona la benvinguda a la reunió al Sr.
Sr. Marc Candela i Callado, Alcalde de l’Ajuntament de Martorelles, convidat per la presidència,
que properament està previst adoptin l’acord d’incorporar-se, de nou, al Consorci.
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 ORDINÀRIA 2CP07/15 DE 26 DE
NOVEMBRE DE 2015.

Per part del Sr. Secretari s’exposa als assistents que en l’esborrany de l’acta que ha estat
distribuïda, s’han observat uns errors de transcripció consistents en:
1.- En la relació d’assistents, on diu la “Sra. Marta Subirà i Roca, suplent de la Diputació de
Barcelona”, hauria de dir “Sra. Marta Subirà i Roca, representant de la Generalitat de
Catalunya”.
2.- On diu “No han assistit: Sr. Joan Diví i Mayol, representant del Consell Comarcal del Vallès
Oriental”, hauria de dir “No han assistit: Sr. Joan Daví i Mayol, representant del Consell
Comarcal del Vallès Oriental”.
Seguidament, havent estat distribuït l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del Consell
Plenari del Consorci Parc Serralada Litoral 2CP07/15 de 26 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 ordinària del Consell
Plenari del Consorci Parc Serralada Litoral 2CP07/15 de 26 de novembre de 2015, amb la
incorporació i correcció de les esmenes exposades per part del Sr. Secretari.
2.- PRESA DE POSSESSIÓ DE NOUS REPRESENTANTS, SI S’ESCAU.
Estant presents a la sessió plenària el Sr. Joan Daví i Mayol, representant del Consell
Comarcal del Vallès Oriental, i la Sra. Montserrat Matas Oliveras, representant de l’Ajuntament
d’Argentona, en el moment de la pressa de possessió 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:
En primer lloc es procedeix amb el Sr. Joan Daví i Mayol, representant del Consell Comarcal
del Vallès Oriental:
Sr. Joan Daví i Mayol, representant del Consell Comarcal del Vallès Oriental, “Jureu o
prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de
membre del Consorci Parc Serralada Litoral amb lleialtat al Rei, guardar i fer guardar la
Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”
A la qual el Sr. Joan Daví i Mayol, representant del Consell Comarcal del Vallès Oriental,
respon: SI, PROMETO.
Seguidament el Sr. President manifesta que el Sr. Joan Daví i Mayol, representant del Consell
Comarcal del Vallès Oriental, ha pres possessió del càrrec de membre representant del
Consorci Parc Serralada Litoral en la representació que ostenta.
A continuació es procedeix d’igual forma amb la Sra. Montserrat Matas Oliveras, representant
de l’Ajuntament d’Argentona:
la Sra. Montserrat Matas Oliveras, representant de l’Ajuntament d’Argentona, “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. Montserrat Matas Oliveras, representant de l’Ajuntament d’Argentona, respon:
SI, PROMETO.

Seguidament el Sr. President manifesta que la Sra. Montserrat Matas Oliveras, representant de
l’Ajuntament d’Argentona, ha pres possessió del càrrec de membre representant del Consorci
Parc Serralada Litoral en la representació que ostenta.
3.- INFORMAR DEL NOMENAMENT DEL SR. JORDI BELLAPART COLOMER COM A
CONSELLER-DELEGAT DEL CONSORCI I QUE QUEDA SENSE EFECTE EL
NOMENAMENT COM A GERENT EN FUNCIONS.
Per part del Sr. President s’exposa als assistents el contingut de la resolució de presidència del
Consorci D 008/2015, de 16 de desembre, amb el contingut literal següent:
“El 12 de novembre de 2015 es va constituir el Consell Plenari del Consorci del Parc de la
Serralada Litoral, del qual vaig ser elegit President.
D’acord amb l’article 7 dels Estatuts del Consorci aquest ha de comptar necessàriament amb
una Conselleria delegada entre els seus òrgans de govern i de gestió.
Vista la proposta formulada per la Junta General de la Diputació de Barcelona, presentada al
Registre d’Entrada del Consorci el 7 d’octubre de 2015 amb número 583, en el sentit que el Sr.
Jordi Bellapart i Colomer, gerent de Serveis d’Espais Naturals de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat, sigui nomenat Conseller delegat del Consorci del Parc de la Serralada Litoral.
Tenint en compte que el Sr. Bellapart ha ocupat aquest càrrec en la darrera legislatura i que la
seva gestió a estat eficaç i satisfactòria.
Atès que l’article 14.2 disposa que el nomenament de la persona que ha d’ocupar aquest
càrrec correspon al President del Consorci, a proposta de la Diputació de Barcelona, del qual
es donarà compte al Consell Plenari
HE RESOLT,
PRIMER.- 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.
SEGON.- Notificar el present acord a l’interessat
TERCER.- Donar compte d’aquesta resolució al Consell Plenari del Consorci.”
D’altra banda el 14 de gener de 2016 es va produir la incorporació de la treballadora Iguázel
Pac Rodriguez, qui té atribuïdes transitòriament les funcions que estatutàriament corresponen
al càrrec de gerent del Consorci, per la qual cosa queda sense efecte la resolució del President
D005/15, 7 de maig, Assignació transitòria de funcions de Gerent al Conseller-Delegat del
Consorci.
A continuació el Sr. President intervé per fer constar l’agraïment al Sr. Jordi Bellapart Colomer
Conseller delegat del Consorci del Parc de la Serralada Litoral, present en l’acte, la tasca feta
durant el nomenament temporal com a gerent; essent que també manifesta la rellevància de la
tasca feta pel Sr. Joan Anglada, que ha efectuat la suplència tècnica. I tanmateix dona la
benvinguda a la reincorporació de la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, com a Gerent del Consorci.

4.- INFORMAR DEL NOMENAMENT DE LA SRA. ANNA MORENO CASTELLS COM A
INTERVENTORA I TRESORERA DEL CONSORCI I DE LA RATIFICACIÓ DEL SR.
SANTIAGO PEREZ OLMEDO COM A SECRETARI DEL CONSORCI.
El Sr. President exposa extensament aquest punt de l’ordre del dia exposant el contingut de la
resolució de presidència D 009/2015, de 21 de desembre de 2015, als efecte que el consell
Plenari en prengui coneixement.
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 President del consorci va dictar la resolució D 009/2015, de 21 de desembre, amb el
contingut literal següent:
El 12 de novembre de 2015 es va constituir el Consell Plenari del Consorci del Parc de la
Serralada Litoral, del qual vaig ser elegit President.
D’acord amb l’article 28 dels Estatuts del Consorci els càrrecs de la Secretaria i la Intervenció
del Consorci seran exercits pels funcionaris d’habilitació nacional que exerceixin les funcions
respectives a qualsevol de les administracions consorciades, o bé pels funcionaris o
funcionàries en qui aquells deleguin. La Tresoreria serà exercida per la persona que resulti
designada a l’efecte per la Presidència del Consorci, tot i que haurà de donar compliment al
que estableix l’apartat 2 de l’article 92.bis de la Llei 7/1985 reguladora de les Bases del Règim
Local, d’acord amb el redactat introduït a través del RD Llei 20/2015, de 11 de setembre.
Atès que es considera escaient reestructurar l’exercici de les funcions de Secretaria,
d’intervenció i de Tresoreria del Consorci,.
Vist que la Sra. Anna Moreno Castells exerceix les funcions d’Interventora a l’Ajuntament de
Teià, ens membre d’aquest Consorci, i s’escau procedir al nomenament d’interventora i
tresorera del Consorci.
Vist que el Sr. Santiago Pérez Olmedo exerceix les funcions de Secretari al Consell Comarcal
del Maresme, ens consorciat, i que venia desenvolupant les funcions de Secretari del Consorci
d’acord amb el Decret 029/2007, de 30 de novembre, essent que s’escau adequar el seu
nomenament únicament a les funcions de la Secretaria del Consorci.
Atès que segons disposa l’article 92 bis de la Llei 7/1985 reguladora de les Bases del Règim
Local en la seva actual redacció, les funcions de la Tresoreria poden ser exercides per qui
assumeixi la Intervenció.
Atès el que s’estableix a l’Article 12.16 dels vigents Estatuts del Consorci en el sentit que
correspon a la presidència del Consorci Nomenar les persones que exerciran les funcions de
Secretari, Interventor i Tresorer del Consorci.
En ús de les atribucions que tinc conferides
HE RESOLT:
PRIMER.- Nomenar amb data d’inici d’efectes 1 de gener de 2016, les persones que es
relacionen per l’exercici de les funcions següents.
-

Anna Moreno Castells, Intervenció i Tresoreria

-

Santiago Pérez Olmedo, Secretaria.

SEGON.- Aprovar per a cada una de les persones nomenades una retribució per l’exercici 2016
de 8.820,00 Euros anuals, la qual serà satisfeta en dotze mensualitats al compte corrent que
indiquin els respectius ens d’origen – Ajuntament de Teià i Consell Comarcal del Maresme amb càrrec a la partida 1720.462 del pressupost 2016
TERCER.- Efectuar transferència corrent amb caràcter mensual de 735,00 Euros a
l’Ajuntament de Teià, a fi i efecte que la Sra. Anna Moreno Castells sigui retribuïda sota el
complement retributiu que es consideri escaient, per l’exercici de les funcions com a
Interventora i Tresorera del Consorci del Parc de la Serralada Litoral, portades a terme a partir
de l’1 de gener de 2016.
QUART.- Efectuar transferència corrent amb caràcter mensual de 735,00 Euros al Consell
Comarcal del Maresme, a fi i efecte que el Sr. Santiago Pérez Olmedo sigui retribuït sota el
complement retributiu que es consideri escaient, per l’exercici de les funcions com a Secretari
del Consorci del Parc de la Serralada Litoral, portades a terme a partir de l’1 de gener de 2016.
CINQUÈ.- Notificar el present acord als interessats, als ens d’origen i a les entitats bancàries
amb les quals opera el Consorci.
SISÈ.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se celebri als efectes
de prendre coneixement.”
Es proposa al Consell Plenari l’adopció del següents
ACORDS:
PRIMER.- PRENDRE CONEIXEMENT del Nomenament amb data d’inici d’efectes 1 de gener
de 2016, les persones que es relacionen per l’exercici de les funcions següents.
-

Anna Moreno Castells, Intervenció i Tresoreria
Santiago Pérez Olmedo, Secretaria

SEGON.- PRENDRE CONEIXEMENT dels acord relatius a les seves retribucions.”
5.- INFORMAR DEL RESULTAT DE LA REUNIÓ D’11/01/16 AMB LA DIRECTORA
GENERAL DE POLÍTIQUES AMBIENTALS I DELS ACORDS PRESOS EN RELACIÓ A LA
REVISIÓ DEL PLA ESPECIAL PER ADAPTAR-LO A L’ACTUAL SUPERFÍCIE DE L’EIN LA
CONRERIA-SANT MATEU CÈLLECS.
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci, que
intervé per exposar el següent:
•

OBJECTIU: Avaluació del tràmit de modificació del Pla Especial de Protecció del Medi
Natural i del Paisatge de l’EIN La Conreria-Sant Mateu-Céllecs
 adaptació a actual superfície protegida (resultant de l’ampliació del l’EIN al 2013).
• ACORD:
• Realització de la memòria tècnica de revisió del Pla Especial de Protecció per
part de Diputació de Barcelona i Consorci del parc
• Procés a executar en coordinació amb ajuntaments i entitats del territori
• Aprovació de la memòria per Generalitat de Catalunya

Essent les 12:32 hores s’incorpora a la present sessió ordinària de Consell Plenari del Consorci
del Parc de la Serralada Litoral el Sr. Ramon Majà Esteve, representant de l’Ajuntament de
Vilanova del Vallès.
6.- . INFORMAR DEL TRASLLAT DE LA SEU ADMINISTRATIVA DEL CONSORCI A CAN
MAGAROLA.
Intervé el Sr. President per exposar que sobre el 15 de febrer arribarà el mobiliari nou, que
complementarà el que ja existeix i que es reutilitzarà, i es preveu es pugui iniciar l’activitat
d’immediat a la nova seu, aquí a Can Magarola, preveient-se la inauguració formal per la
segona quinzena de febrer.
El Sr. President fa constar expressament l’agraïment a l’Ajuntament d’Alella per haver
col·laborat en que hagi estat possible aquesta nova etapa i nova seu per al Consorci.
Seguidament el Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del
Consorci, la qual exposa extensament el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, essent que
en resum de la seva intervenció s’exposa el següent:

Projecte
Separata
Condicionament
interior
Obra interior
Subministrament i
Radiadors
instal·lació
forats per canonades
Repàs pintura fi treballs
P1 Projecte d'obres
Electricitat
executiu
P2 Projecte d'instal·lació
elèctrica
Obra d'adequació de la
instal·lació
Augment de potència
P3 Projecte de legalització
activitat
Projecte
Separata
Escomesa
incendis
Obra civil i comptador
Caldera
biomassa
Magatzem
Caldera

Elements
interior

Pressupost

Adjudicat

Estat

Finança

43.365,19

22.650,48

Executat

CPSL

31.863,08
2.841,08
1.811,37

28.792,37
2.841,08
0,00

80% exec GSEN
Executat CPSL
Anul·lat
CPSL

3.195,00

2.722,50

Executat

CPSL

2.627,00

2.238,50

Executat

CPSL

15.000,00
30.120,21

Aj.Alella
CPSL

2.115,80
Pressupost

Adjudicat

Estat

CPSL
Finança

11.820,17

11.820,17

Executat

CPSL

36.300,00

35.998,73

Executat

GSEN
GSEN

Centraleta calefacció

0,00

2.141,10

en
execució

CPSL

pintura i tarima
11p informàtica
9ptelèfon, centraleta i
terminals

0,00
0,00

9.348,46
3.558,87

Executat
Executat

CPSL
CPSL

0,00

4.274,93

Executat
en
execució

CPSL

Mobiliari

10.290,78

CPSL

•
•
•
•
•
•

Finalitzades les obres necessàries  execució trasllat.
Sistemes informàtics i de telefonia  operatius
Neteja general de les sales i el subministrament i instal·lació del mobiliari principis
febrer
Posada en funcionament caldera i sistema de calefacció 15 de gener
Mudança definitiva de la seu mes de febrer
Dels 85.293,54€ aportats pels ajuntaments per finançar aquest projecte - disponibles
13.406,67€. Projectes:
• Extintors i senyalització d’emergència
• Cobert de llenya i accessos. Hi ha una primera proposta de disseny del cobert.

7.- INFORMAR DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DE DIVERSOS PROJECTES RELACIONATS
AMB L’ITINERARI DEL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC.
Seguidament el Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del
Consorci, la qual exposa extensament el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, essent que
en resum de la seva intervenció s’exposa el següent:
Núm.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
•
•
•
•
•

•
•

Municipi
Alella
Argentona
Cabrils
La Roca del Vallès
Martorelles
Montornès del Vallès
Premià de Dalt
Sta. Mª Martorelles
Teià
Vallromanes
Vilanova del Vallès
Vilassar de Dalt
Cabrera de Mar

Indret
Ruta paisatgística de la Vall de Rials
Via de Parpers
Cova de les Encantades
Dolmen de Cèllecs
Conjunt arquitectònic de Carrencà
Jaciment de Can Tacó
Oppidum ibèric de la Cadira del Bisbe
Dolmen de Castellruf
Parc Arqueològic Cella Vinària
Dolmen de Can Gurri
Cova de Can Nadal
Cova de la Granota
Castell de Burriac

ANTECEDENTS: l’itinerari pel patrimoni arquelògic-5.000 anys d’història: disseny
segons Catàleg del Patrimoni Arqueològic Consorci 2005.
OBJECTIU: L’itinerari proposa una ruta que inclou 13 municipis del parc visitant en
cada un d’ells un element del patrimoni seguint una línia del temps des del 2200 aC al
s. XVIII.
EXECUCIÓ: 2013 (fórmula compensació quota) ajuntament de Teià i el de Vilassar
de Dalt financen 12 d’aquests rètols
13è rètol correspon al Castell de Burriac finançat i instal·lat per l’Ajuntament de
Cabrera de Mar projecte de recuperació del castell.
OBRES ARRANJAMENT ACCESSOS: Any2015 contractació amb empresa
Naturalea Conservació, SL l’arranjament del accessos següents:
• Cova de la Granota
• Cova de Can Nadal
• Cova de les Encantades
Execució treballs gener-febrer  senyalització dels elements i inauguració itinerari
intermunicipal.
DIVULGACIÓ: 5000 unitats del fulletó divulgatiu d’aquest itinerari

8.- INFORMAR DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DE DIVERSOS PROJECTES D’ARRANJAMENT
D’AREES D’APARCAMENT PREVISTOS AL PLA D’ÚS PUBLIC.
Seguidament el Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del
Consorci, la qual exposa extensament el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, essent que
en resum de la seva intervenció s’exposa el següent:
•
•

•

Pla d’Ús Públic del parc  necessitat d’arranjar alguns espais definint-los com a àrees
d’aparcament.
Contractació empresa Naturalea Conservació, SL l’ordenació de les àrees següents:
• Coll de clau
• Mútua metal·lúrgica
• Font picant (superior)
Els treballs s’executaran al llarg del mes de gener-febrer.

9.- INFORMAR DE LA RENOVACIÓ DE 26 RÈTOLS “MAPA DEL PARC” ALS MUNICIPIS
CONSORCIATS I A DIVERSOS PUNTS DEL TERRITORI FORESTAL.
Seguidament el Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del
Consorci, la qual exposa extensament el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, essent que
en resum de la seva intervenció s’exposa el següent:
•
•

OBJECTIU: renovació/instal·lació de 26 mapes del parc (Pla d’ús públic)
CONTEXT:
• Ampliació de l’EIN
• Estat de conservació
• Desaparició d’alguns rètols
• Adequació a imatge corporativa Manual de senyalització de la Xarxa de
Parcs.
• FABRICACIÓ: contracte empresa Serveis Vials del Vallès
• INSTAL.LACIÓ:
Rètols sòl urbà  lliurats als ajuntaments respectius per a que assumeixin la instal·lació.
Rètols en sòl forestal  instal.lació guarderia del Parc.
MUNICIPI
Santa Maria de Martorelles
Martorelles
Santa Maria de Martorelles
Alella
Teià
Premià de Dalt
Vilassar de Dalt
Vallromanes
Vilassar de Dalt
Montornès del Vallès
Alella
Cabrera de Mar
Cabrera de Mar
Cabrils

INDRET
Can Girona
Recinte Museu del Vi / Can Carrencà
C/ Cementiri
Coll Font de Cera
Riera de Teià
Ajuntament Premià de Dalt
Can Boquet
Torrent d'en Cuquet
Jardí Can Banús
Avda. d'Icària
Seu, costat oficines
Font Sant Agustí, final riera
Font Picant
centre cívic la Fàbrica

Argentona
Vallromanes
la Roca del Vallès
Argentona
Vilanova del Vallès
Premià de Dalt
Cabrils
la Roca del Vallès
Vilanova del Vallès
Montornès del Vallès
Teià
Martorelles

Coll Parpers
Ajuntament
Ajuntament
MUNICIPAL
MUNICIPAL
Cadira del Bisbe
Coll Gironella
Sant Bartomeu
Can Jep de la Mel
Coll Mercader
Coll de Clau
Pessebre vivent

10- PRENDRE CONEIXEMENT DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A TERCERS ALS
EFECTES DE PRENDRE’N CONEIXEMENT.
Seguidament el Sr. President cedeix la paraula al Sr. Secretari 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.
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 al quart trimestre de l’any 2015, d’acord
amb el detall següent:
Any:
2015
Trimestre:
Quart
Pagaments realitzats en el trimestre
Període mitjà
Dins del període de pagament
Fora del període de pagament
de pagament
(PMP) (dies
Nombre de
Nombre de
pagaments Import total
pagaments Import total
17,58

123

48.390,26

0

0

11.- APROVACIÓ DE L’INVENTARI DE BENS A 31/12/15.
El Sr. President exposa als assistents 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:
“Per part del Secretari del Consorci s’ha preparat la documentació pertinent corresponent a la
rectificació de l’inventari general de béns del Consorci del Parc de la Serralada Litoral referida a
la data 31/12/2015.
D'acord amb l’article 206.2 de la Llei 8/1087, de 15 d’abril, municipal i de règim local de
Catalunya, cal procedir anualment a l’aprovació de la rectificació de l’inventari general de béns,
que correspon al Consell Plenari amb l’apartat 3 del mateix precepte.
Per tot això, es proposa al Consell Plenari l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR la rectificació de l’inventari general de béns del Consorci, actualitzat a data
31/12/2015 i formulat pel Secretari, que s’incorpora com annex formant part del present acord a
tots els efectes.
Segon.- REMETRE còpia de l’esmentat inventari a la Generalitat de Catalunya i a
l’Administració de l’Estat”
12.- INFORMAR, ALS EFECTES DE PRENDRE CONEIXEMENT, DEL DECRET DEL
PRESIDENT 001/16, DE 8 DE GENER, D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT 3PS/16 MOD 1
DEL PRESSUPOST 2016.
El Sr. President exposa als assistents 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:
“Per tal de donar compliment als acords continguts a la resolució D 009/2015, de 21 de
desembre de nomenament de la Interventora, la Tresorera i el Secretari del Consorci i la seva
modalitat retributiva, el President del consorci va dictar la resolució D 001/2016, de 8 de gener,
amb el contingut literal següent:

“Vista la Memòria de la gerència i l’informe de la intervenció ambdós de 7 de gener de 2016
Atès el que disposa l’article 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL)
Atès el que disposen els articles 35 a 38 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es
desenvolupa la Llei d'Hisendes Locals en matèria de pressupostos.
Atès el que disposa la Base 8ena de les Bases d’execució del pressupost 2016
HE RESOLT
PRIMER.- Aprovar la modificació número 1 del pressupost per l’exercici 2016 del Consorci del
Parc Serralada Litoral, per la modalitat de transferència de crèdits entre aplicacions d’acord
amb el següent:
Aplicació Descripció
CAP.I
DESPESES DE PERSONAL
RETRIBUCIONS BASIQUES
1200000 PERSONAL SECRETARIA
COMPLEMENT DE DESTÍ
12100 FUNCIONARIS
COMPLEMENT ESPECÍFIC
12101 FUNCIONARIS
ASSESSORMENT I
2270600 CONSULTORIA
CAP.IV
TRANSFERÈNCIES CORRENTS

C. inicials Minoració Ampliació C. finals

1.792,18

1.344,64

447,54

11.797,18

1.550,04

10.247,14

28.986,00

9.275,52

19.710,48

12.528,00

5.469,80

7.058,20

462 A AJUNTAMENTS

900,00

17.640,00 18.540,00

SEGON.- Aquesta resolució és ferma i executiva sense necessitat d’ulteriors tràmits, per la qual
cosa es procedirà per part del servei d’Intervenció, a modificar els crèdits aprovats a la
comptabilitat del Consorci amb efectes immediats.”
Es proposa al Consell Plenari l’adopció del següents
ACORDS:
PRIMER.- PRENDRE CONEIXEMENT de la Modificació número 1 per Transferència de Crèdits
entre aplicacions del Pressupost 2016.”
13.- INFORMAR, ALS EFECTES DE PRENDRE CONEIXMENT DEL DECRET DEL
CONSELLER-DELEGAT D001/16, DE 15 DE GENER, DE RECONEIXEMENT DE DRET ALS
TREBLLADORS DEL CONSORCI A PERCEBRE LA PART RETINGUDA DE LA PAGA
EXTRAORDINARIA DE NADAL 2012
El Sr. President exposa als assistents 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 Conseller-delegat del Consorci va dictar la resolució D 001/2016, de 15 de gener, amb el
contingut literal següent:

“Per decret del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la
informació de 12 de novembre de 2015 (10279/15), es ratificà de conformitat amb l’informe de
viabilitat econòmica emès per la Intervenció General de la corporació, l’acord assolit per la
Mesa General de Negociació de matèries comunes de la Diputació de Barcelona, sobre
l’aplicació del RD-Llei 10/2015, d’11 de setembre, en allò referit a l’abonament del 26.23% no
percebut de la paga extraordinària, així com de la paga addicional de complement específic o
pagues addicionals equivalents, corresponents al mes de desembre de 2012.
En base a aquest acord el Consell Plenari del Consorci, en sessió celebrada el 12/11/2015 va
aprovar l’expedient 3PS/15-Mod 05 de modificació mitjançant suplements de crèdit del
Pressupost 2015 per abonar l’endarreriment dels 48 dies meritats a la paga extra Nadal 2012
els quals varen ser satisfets a la nòmina del mes de novembre.
Al marge de disposà aquest abonament, l’acord ratificat recollia el compromís de la corporació
consistent a abonar el 49,73% restant de la paga extraordinària i addicionals equivalents
corresponents al mes de desembre de 2012, com a molt tard en la nòmina de febrer de 2016, si
així ho preveu la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a 2016.
La Disposició Addicional 12ª de la Llei 48/2015, de 28 d’octubre, de Pressupostos Generals de
l’Estat per a 2016, habilita a cada Administració Pública en l’àmbit d’actuació que li és propi, per
aprovar dins de l’exercici 2016 i per una única vegada, una retribució de caire extraordinari
l’import de la qual serà equivalent a les quantitats encara no recuperades dels imports deixats
de percebre efectivament amb motiu de la supressió de de la dita paga extraordinària en
aplicació del RDL 20/2012, de 13 de juliol. D’acord amb l’apartat 3, d’aquesta Disposició
Addicional, l’aprovació de les mesures que s’hi contenen s’ha d’efectuar tenint en compte la
situació econòmico-financera de cada Administració Pública.
De conformitat amb el que disposa l’acord tercer dels referits acords de Mesa General de
Negociació de matèries comunes, quant al seu àmbit d’aplicació i a l’empara del que estableix
la vigent norma pressupostària en la Disposició Addicional 12ª, els ens i organismes que
integren el sector públic de la Diputació de Barcelona, i que hagin disposat les corresponents
consignacions pressupostàries en els seus pressupostos podran igualment disposar mitjançant
resolució de l’òrgan competent, l’abonament a què es refereix el paràgraf precedent, respecte
del personal funcionari que la corporació hi tingui adscrit i respecte del personal laboral propi
d’aquells adherit al Conveni col·lectiu del personal laboral d’aquesta.
Vist que Consell Plenari del Consorci en sessió ordinària de 26 de novembre de 2015 (BOPB
de 29/12/ 2015) aprovà definitivament el Pressupost per a l’exercici 2016. De conformitat amb
les previsions pressupostàries aprovades es constata l’existència de crèdit pressupostari
adequat i suficient per poder fer efectiu l’abonament enguany, del 49,73% restant de la paga
extraordinària i addicionals equivalents, corresponent al mes de desembre de 2012 pendent de
percebre.
Ateses les competències que tinc atribuïdes segons l’article 15.9 dels vigents Estatuts
HE RESOLT
PRIMER.- Reconèixer el dret, en aplicació d’allò que disposa la Disposició Addicional 12ª de la
Llei 48/2015, de 28 d’octubre d’ofici al personal al servei de la Diputació de Barcelona, i de
conformitat amb el que disposa l’acord tercer dels acords de Mesa General de Negociació de
matèries comunes, ratificats pel decret 12 de novembre de 2015 quant al seu àmbit d’aplicació,
de percebre en una única assignació, en la nòmina del mes de gener de 2016, de l’import
corresponent a una retribució de caràcter extraordinari equivalent al 49,73% dels imports
deixats de percebre pel personal amb dret a percepció, com a conseqüència de la supressió de

la paga extraordinària, així com de la paga addicional de complement específic o pagues
addicionals equivalents, corresponent al mes de desembre de 2012, en aplicació del RDL
20/2012, de 13 de juliol.
SEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació de l’import total de la devolució de la
recuperació de la paga extraordinària de desembre de 2012, al personal del Consorci del Parc
de la Serralada Litoral amb dret a la percepció resultant en els termes previstos a l’apartat
precedent, que ascendeix a 11.452,41 euros, quantitat que es preveu sense perjudici dels
ajustos que es puguin produir en el càlcul de la nòmina.
TERCER.- Ordenar el pagament de a 11.452,41 euros en concepte de devolució de la paga
extraordinària de desembre de 2012 en la nòmina de gener 2016.
QUART.- Disposar que la present resolució deixa sense efecte qualsevol acord o resolució que
s’hi oposi“
Es proposa al Consell Plenari l’adopció del següents
ACORDS:
PRIMER.- PRENDRE CONEIXEMENT del Reconeixement de Dret als treballadors del
Consorci de percebre la part retinguda de la paga extraordinària de Nadal 2012 i dels seu
pagament a la nòmina de gener 2016”
14.- INFORMACIONS DE PRESIDÈNCIA.
Per part del Sr. President s’exposa als assistents les següents qüestions:
• Presentació de la memòria d’actuacions 2014
• Estat de pagament de les quotes de participació: cap quota pendent
• Procés d’aprovació de la versió 5 dels Estatuts del Consorci: tràmit versió 4 i 5 estan
pendents de la ratificació per part de la Generalitat de Catalunya.
• Proposta d’incorporació de l’ajuntament d’Òrrius al Consorci
• Incorporació de l’ajuntament de Martorelles al Consorci
• Presentació del Calendari fotogràfic 2016
15.- 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
Número

Extracte

D007/15, 27 novembre
D008/15, 16 de desembre

Aprovació de l’expedient 3PS/15-Mod06 RLT
Designació de J. Bellapart com a Conseller-delegat del
Consorci
Nomenament d’A. Moreno com a Interventora i Tresorera i
de S. Pérez com a Secretari del Consorci
Mod 01/16 del Pressupost per Transferència de crèdits

D009/15, 16 de desembre
D001/16, de 8 de gener

D002/16, de 18 de gener

Incoació de l’expedient de Rectificació de l’Inventari de Béns
del Consorci

Decrets del Conseller delegat
Número

Extracte

D017/15, de 18 de desembre

Contracte menor de subministrament de mobiliari per Can
Magarola
Contracte menor d’execució de les obres de restauració
dels accessos al patrimoni arqueològic I02a,b,c
Contracte menor d’execució de les obres de d’ordenació
d’àrees d’aparcament I04c,d,e
Concessió de llicència per assumptes propis a IP
Correcció d’error en el contracte menor de
subministrament de mobiliari per Can Magarola
Reconeixement de Dret de la devolució de la recuperació
de la paga extraordinària de desembre de 2012, al
personal del Consorci

D018/15, 23 de desembre
D019/15, 23 de desembre
D020/15, 29 de desembre
D021/15, 30 de desembre
D001/16, de 15 de gener

16.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS
No n’hi ha.
17.- INFORMES, PETICIONS I PREGUNTES
El Sr. President cedeix la paraula al Sr. David Ricart Miró, representant de l’Ajuntament de
Vallromanes, que intervé per demanar a veure si per part de la Diputació de Barcelona es
podria avançar el Pla de Protecció d’incendis i la contractació dels vigilants de cara a la present
temporada.
Seguidament intervé el Sr. Jordi Bellapart Colomer, Conseller Delegat del Consorci per
manifestar que a aquest nivell les decisions basades en dades meteorològiques es prenen
d’acord amb un pla d’actuació; essent que al Parc venen començant a mitjans de juny.
A tot això seguidament intervé la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci, per
manifestar que si es donés una situació de alfa 2 es podria dedicar part de les hores de l’equip
de guarderia a aquesta qüestió.
A continuació, prossegueix la seva intervenció el Sr. Jordi Bellapart Colomer, Conseller Delegat
del Consorci per manifestar que mirarà de cercar la informació escaient i en el proper Consell
Plenari es proporcionarà mes informació al respecte.

I no havent res més a tractar, el Sr. President declara acabada la sessió a les 13:24 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

