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ASSEMBLEA GENERAL
CONSORCI DEL PARC DE LA SERRALADA DE MARINA

Acta de la sessió celebrada el dia 5 de desembre de 2013

Caràcter:
Gonvocatòria:
Hora de començament:
Hora d'acabament:
Lloc:

ordinari
segona
09:30 hores
09:40 hores
Sala biblioteca -3a planta, del edifici del Rellotge- Carrer
Comte d'Urgell, 187

ASSISTENTS:

President

:

ll'lm. Sr. Andreu Carreras Puigdelliura

Vocals:
Sra. Margarita Arce Marín
Juan Francisco Fernández Alvarez
-Sr.
ll'lm. Sr. Jordi Portabella Calvete
l'lm. Sr. Joan Puigdollers Fargas
ll'lma. Sra. M. Mercè Rius Serra

Secretaria deleoada
Sra. Núria Marcet Palau

lnterventor deleqat:
Sr. Pere Seuba Hernández

Altres assistents:
æ
Sr. Ramon Espinach Grau, Gerent del Consorci del Parc de la Serralada de Marina
Sr. Ramon Minoves Pujol, Coordinador de matèria d'espais naturals i medi ambient.
Diputació de Barcelona
Sr. Jordi Padrós Selma, Coordinador d'àmbit d'espais naturals. Diputació de Barcelona
Parc de la
Serralada de Marr,,Xarxa de Parcs Naturals
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Excusen la seva absència:
ll'lma. Sra. M" Elena Pérez Garcia
ll'lma. Sra. Esther Pujol Martí
Sr. Esteve Serrano Ortín
Sra. Alejandra Sevilla Oliveras

ORDRE DEL DIA DE LA SESSIO:

Sessió de data 5 de desembre de 2013

1.

Aprovació de I'acta de la sessió del dia 11 d'abril de 2013, i de I'acta de la
sessió del dia 12 de novembre de 2013.

2.

Dictamen pel qual es proposa aprovar les bases reguladores i la convocatòria
de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a entitats i associacions
sense finalitat de lucre, i centres docents públics o concertats, per a I'any 2014.

3.

Dictamen pel qual
l'exercici 2014.

4.

5.

es proposa aprovar el

pressupost del Consorci per a

Dictamen pel qual es proposa aprovar I'estudi 'ldentificació i avaluació de
riscos del personal del Consorci", elaborat per I'Oficina de Prevenció de Riscos
Laborals de la Diputació de Barcelona.
Dictamen pel qual es proposa aprovar la declaració de serveis essencials del
Consorci.

6.

Donar compte del decret que aprova la modificació de crèdit, relativa a la
generació de crèdit provinent de I'aportació de la Diputació de Barcelona per
import de cinquanta mil euros (50.000,00€) al Consorci, amb número de
registre de resolucio 12012013.

7.

Donar compte de I'lnforme Econòmico-financer de I'any 2012.

8.

Torn de paraules.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIO

1. Aprovació

de l'Acta de ta sessió de data 12 d'abril del 2012,
la sessió del dia 12 de novembre de 2013.

ide l'Acta de
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En haver-se acompanyat amb la convocatòria de la sessió una còpia de les Actes de
les sessions de dates 12 d'abril de 2012, i 12 de novembre de 2013, es donen per
llegides, i se sotmeten a la consideració dels presents per tal de ser aprovades.
El President demana si hi ha alguna objecció, i en no manifestar-se'n cap, ni emetre's
vots en contra, I'Acta corresponent a la sessió de I'Assemblea General de data 12
d'abril de 2012, i l'Acha de la reunió informativa dels assumptes corresponents a
l'Assemblea General del dia 12 de novembre de 2013, s'aproven per unanimitat.

2.

Dictamen pel qual es proposa aprovar les bases reguladores i la
convocatòria de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a
entitats i associacions sense finalitat de lucre, i centres docents públics o
concertats, per a I'any 2014.

L'Assemblea General aprova per unanimitat el present Dictamen, el text íntegre del
qual és el següent:

Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant LGS), i el seu
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 88712006, de 21 de juliol,
(en endavant RLGS), així com als articles 118 a 119 del reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals de Catalunya, aprovat pel Decret 17911995, de 13 de juny (en
endavant ROAS).

Vista I'Ordenança general de subvencions del Consorci del Parc de la Serralada de
Marina (en endavant Ordenança), aprovada definitivament per acord de I'Assemblea
General de 4 de desembre de 2008 i publicada íntegrament al BOPB núm. 14 de 16 de
gener de 2009, que serveix de marc general per regular I'activitat subvencionadora del
Consorci.

^

Atès que als Estatuts del Consorci del Parc de la Serralada de Marina es defineix com
a objectius I'ordenació del parc i el seu desenvolupament com a tal, així com fa seva
corresponent gestió, podent utilitzar per fer-ho, qualsevol de les formes establertes en
la legislació local.
Atès que per donar compliment als objectius definits als estatuts del Consorci i amb la
voluntat de col'laborar amb aquelles entitats sense finalitat de lucre que realitzin
activitats compatibles i d'acord amb els fins del Consorci es vol fomentar les següents
activitats i projectes d'interès públic i social:

-

Activitats i projectes culturals que tinguin un interès públic i estiguin vinculats a la
temàtica dels espais naturals protegits.
Activitats i projectes culturals que fomentin la participació ciutadana en l'àmbit del
medi natural iel voluntariat ambiental.
Activitats i projectes culturals que afavoreixin espais formatius, tallers i d'altres
propostes que millorin els coneixements, les actituds isensibilització dels ciutadans
vers el medi natural, en general, i el parc de la Serralada de Marina, en particular.

Vist que I'import màxim que es destinarà al foment d'aquestes actuacions serà de
8.000,00€'amb càrrec a la partida 1731489.01 del pressupost del Consorci per a
l'exercici 2O14.
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Vist que I'article 9 de I'Ordenança, en concordança amb I'article 1 1, estableix que
conjunta o prèviament a la convocatòria del procés de selecció s'hauran d'aprovar i
publicar les corresponents bases reguladores.

Atès que en aquest cas concret cal procedir a I'aprovació conjunta de les bases
reguladores i de la seva convocatòria.

Atès que el contingut de les presents bases reguladores i de la convocatòria s'ajusta a
allò previst als articles 17.3 i 23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 11.5 i
12 de I'Ordenança.
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 11.4i 12 de I'Ordenança, i 124.2
del ROAS, procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona del contingut d'aquestes bases reguladores i de la seva convocatòria, en
el qual es determina el termini de presentació de sol'licituds.

En virtut de tot això i d'acord amb el que preveu la legislació vigent, el gerent
sotasignat proposa que el president del Consorci del Parc de la Serralada de Marina,
elevi a I'Assemblea General per a la seva aprovació, si s'escau, els següents

ACORDS:
Primer.- Aprovar les bases reguladores per a I'atorgament de subvencions mitjançant
el procediment de concurrència competitiva, destinades a persones jurídiques de dret
públic i privat i sense ànim de lucre, i centres docents públics o concertats amb
I'objecte de fomentar el desenvolupament d'activitats i projectes culturals d'interès
públic o social orientats a promoure la sensibilització, la participació, la formació, els
estudis, la conservació i millora del patrimoni natural dins l'àmbit territorial del
Consorci, per a I'exercici 2014, el text íntegre de les quals és el següent:

Eases específiques per a pafticipar en la convocatÒria de I'any 2014, per a
l'atorgament de subvencions, en règim de competència competitiva, a entitats i
associacions sense finalitat de lucre dins l'àmbit territorial del Consorci del Parc
de la Serralada de Marina.
l.- Objecte, període i vigència d'aguesúes Bases reguladores

1a.- L'objecte d'aquesfes bases és definir el conjunt de condicions iel
procediment a seguir per a pafticipar en la convocatÒria de concessro de
subvencions del Consorci del Parc de la Serralada de Marina per a I'exercici
201 4.

2a.- Aquesfes öases es complementen amb les disposicions contingudes a /a
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el seu Reglament
de desenvolupament, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, a
I'Ordenança general de subvencions aprovada per I'Assemblea del Consorci en
/a sessro de data 4.12.2008, i publicada al Butlletí Oficial de la Província de
Barcetona núm. 4 de 16 01 0e i aprovada aerrn¡fFñ:,!Yr#Ír\:.|t:^:,r"
Xarxa de parcs
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num. 116), is'aplicaran a aquelles activitats que es realitzin I'any 2014 ique
s'ajustin a/s reqursls i condicions exþifs per aquestes Bases reguladores i per
I'Ordenança General de Subvencions aprovada.
3a.- Les presenfs bases seran vigents mentre duri el procés establert, i fins a la
conclusió d'aquest.
4a.- El període en que s'haurà de realitzar l'activitat subvencionada serà de l'1
de gener al 31 de desembre de I'any 2014.

ll.- Beneficiaris/es i conceptes suövencionables

5a.- D'acord amb l'article 15 de l'Ordenança General, podran soLlicitar
subvencions, i tenir la condicio de beneficiari/a (en e/s fermes que preveu la
llei), totes les persones jurídiques de dret public i privat, amb personalitat
jurídica pròpia i sense ànim de lucre, i centres docents públics o concerlats
que desenvolupin la seva activitat dins l'àmbit territorial del Consorci.
6a.- D'acord amb els objectius específics del Pla Especial i amb la intencio de
marcar prioritats, es fixen com a conceptes subvencionaöles per al 2014, els
segrienfs:

M

1.

Activitats i projectes culturals que tinguin un interès p(tblic i estiguin
vinculats a la temàtica dels espais naturals protegits.

2.

Activitats i projectes culturals que fomentin la participacio ciutadana
en l'àmbit del medi natural i el voluntariat ambiental.

3.

Activitats i projectes culturals que afavoreixin espars formatius,
tallers i d'altres proposfes que millorin els coneixements, les actituds
i sensibilitzacio dels ciutadans vers el medi natural, en general, i el
parc de la Serralada de Marina, en pafticular.

4.

Projectes de conservacio i millora del patrimoni natural a l'àmbit del
Consorcidel parc de la Serralada de Marina.

lll.- Requisits

per

pañicipar en la convocatòría iforma d'acreditar-los

þ-

Per poder participar en la convocatòria caldrà que es presenti la sol'licitud,
acompanyada de tota la informació i documentació a que es refereix l'añicle 14
de l'Ordenança General, i que es concreta en la següent:

a)
b)

c)
d)

lnstància signada pel President de lbns o associacio sol'licitant, o pel
seu representant legal.
ldentificacio de qui subscriu la soLlicitud i del caràcter amb que ho fa.
ldentificació de qui ha de ser el/la beneficiari/a.
Nom, DNI/NIF, adreça, telf. a/e, persona de contacte.

Juntament amb la sol'licitud, s'haurà d'acompanyar:

a) FotocÒpia dels esfafufs
b) Memòria descriptiva de /es actuacions/activitats

per a les quals sol'licita
subvenció, fent constar el títol exacte, I'impoñ previst i període/dates
previsfes de realització.
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c)
d)
e)

f)

g)
h)

i)
j)

Programa de /es activitats a realitzar I'any 2014, relacionades amb
l'objecte de la convocatòria i per al període d'aquesta.
Pressuposf total detallat del projecte que es presenfa.
FotocÒpia del NIF de l'ens.
Declaracio de /es subvencions obtingudes per a la mateixa finalitat i
compromís de comunicar al Consorci les que s'obtinguin en elfutur.
Compromís de complir les condicions de la subvencio.
Documentació acreditativa de reunir els requisits específics exigifs.
Declaracio responsable d'estar al corrent de /es seves obligacions
tributàries i de la Seguretat Social, i amb el Consorci i amb qualsevol
dels Ajuntaments membres

Fotocòpia del document que acrediti
assoclaclo en el Registre corresponent

la

inscripcio

de l'entitat o

8a- Les sollicituds per a formar paft en la convocatoria es presenf aran com a
màxim fins el 28 de febrer de 2014, i es formalitzaran mitjançant instància
normalitzada presentada al Registre General del Consorci: dilluns a divendres
Compte Urgell, 187, 3a planta de Barcelona, dissabte Rbla. Catalunya, 126 de
Barcelona. També es podran presentar en fofs e/s Regrsfres Generals dels
Ajuntaments membres del ConsorcÌ.
9a- Les instàncies estaran a disposició dels interessats, en la seu del Consorci i en tots
els ajr.tntaments membres del Consorci, tatnbé estaran disponibles a la ll'eb del
Consorci: http://parcs.diba.cat/web/marina/subvencions-i-tramits i a les respectives
webs clels Ajuntaments i es completarà amb tots els recpdsits exigits en Ia convocatòria.

10a.- D'acord amb I'añbb 14.6 de l'Ordenança General, quan s'hagin presentat
en exercicis anteriors algun dels documenfs exþds en aquesta convocatoria, es
podrà substituir per una declaració escrita on es faci constar que des de la data
de I'anterior presentacio no s'ha produit cap modificacio o canvi en aquest.

11a.- Possibilitat de reformulacio. Els rnferessaús podran formular una nova
soLlicitud pel mateix o diferent projecte, en e/s supôsffs prevrsfos a l'article 14.3
de l'ordenança general.
lV.- lmpoft de fes subvencions

12a- L'impo¡t màxim que es destinarà l'any 2014 per a l'atorgament de
subvencions serâ de 8.000,00 e.tros, i el pagamenf es farà amb càrrec a la
partida 173/489.01 del pressupost del Consorci per a l'exercici 2014.
13a L'impoñ màxim de la subvenció serà del 50% delcost de I'activitat i, en tot
cas, no superarà ets 3.000 euros. Excepcionalment, I'Organ de Valoracio podrà
apreciar circumstàncies que aconsellin ultrapassar aguesús límits, que s'hauran
de justificar degudament a la proposta de concessio.

Amb la finalitat d'atendre el major nombre possib/e de sol'licituds podran
atorgar-se subvencions per impoft inferior al màxim atorgable. Si e/s impofts de
subvencio quedessln reduits de manera significativa, per raons de disponibilitat
pressuposfâria, les sol'licituds no prioritàries podrien ser no afeses. En tot cas
no s'atorgaran subvencions inferiors a 300,00€
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V.- Compatibilització de

la subvenció

14a- La subvencio atorgada pel Consorci del Parc de la Serralada de Marina
per a una activitat serà compatible amb altres subvencions gue I'entitat o
associacro pugui rebre per a la mateixa activitat, sempre que l'impoft total
d aguesfes no ultrapassi e/ cost total i que es comuniqui al Consorci en el
moment en que es tingui coneixement i, en tot cas, abans de la proposfa de
resolucio.

Vl.- Criteris objectius
15a- Criteris objectius per valorar les sol'licituds:

Per a l'atorgament de subvencions es prioritzaran, d'acord amb els criteris i
valoració segtjenfs, e/s acfes, programes o projectes que:

1.

2 punts

S'executin dins l'àmbit del Parc.

2.

Siguin innovadors i plantejats amb el rigor necessari per tal de
garantir la seva viabilitat.

3.

Tinguin per objecte I'educació ambiental, tant en e/s âmbifs formals

com no formals.

4.

Estiguin promoguts per Centres d'Ensenyament públics o
concertats.

/

N,

punt

I punt
I punt

5. Es desenvolupin dins l'àmbit de la conservació del medi natural i
que tinquin caràcter preventiu.
Transmetin els valors del patrimoni natural icultural amb especial
orientació a la població resident en e/s municipis de I'àmbit del Consorci.

6.

7.

1

3 punts
2 punts
2 punts

Estiguin adreçats a col'lectius amb necessrïafs especials.

Vll.- Composíció de l'òrgan de valoracio
L'òrgan de Valoració serà l'encarregat d'examinar i valorar les sol'licituds
presentades, i d'acord amb l'afticle 9.5 de l'Ordenança general de subvencions
del Consorci estarà format per:

lfu-

-

El president del Consorci, o persona en qui delegui.
1 representant de la Diputació de Barcelona.

1 representant de la Mancomunitat de Municipis de I'Area
Metropolitan a de Barcelona.
1 representant de l'Ajuntament de Badalona.
1 representant de I'Ajuntament de Sta. Coloma de Gramenet.
1 representant de l'Ajuntament de Montcada i Reixach.
1 representant de l'Ajuntament de Tiana.
1 representant de l'Ajuntament de Sanf Fosf de Campsentelles.
El gerent del Consorci, o persona en quidelegui.
EITècnic Director del Parc de la Serralada de Marina, o persona en
qui delegui, qui actuarà a més a més com a Secretari.
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El

funcionament

i

característiques

de l'òrgan de valoració serâ el

que

correspongui segons l'acord de creacio d'aquest organ.

Per tal d'assegurar la pafticipacio en el procés de fofes /es
consorciades, aquestes designaran un membre titular
representi.

i

entitats

un suplent que les

VIil.- Procediment, justificacio, forma de pagament i informació
17a.- Examinades i valorades les sol'licituds presentades, I'organ de valoracio
formularà la proposta de concessio que elevarà a l'organ competent per a la
seva concessó. La convocatoria s'haurà de resoldre com a màxim el 30 de
juny de 2014.

18a.- Un cop realitzada I'activitat o projecte objecte de subvenció, les entitats
associacions que resultin beneficiàries hauran de procedir a la seva
justificacio, d'acord amb el procediment i requisds esfab/erfs a l'afticle 19 de
I'ordenança General.

i/o

19a.- La justificació de la subvencio s'haurà de presentar abans del 31 de
gener de 2015, is'haurà d'acompanyar d'una memòria, signada pel
responsable de I'activitat, que acrediti el compliment de la finalitat per la qual
s'ha concedit.

&.- El pagament de les suövencions

es farà mitjançant

transferència

bancària, d'acord amb les dades facilitades pel beneficiari, segons dþosa

I'añicle 17.4 de I'Ordenança General.

re.-

L'acord de resolució de la convocatoria concretarà el nombre de copies i
elformat en que s'hauran de presentar els projectes, esfudls, publicacions, efc.,
que s'hagin subvencionaf. Si no es determina altre cosa, s'haLtran de presentar
per triplicat original.

22a.- El logotip del Consorci del Parc de la Serralada de Marina haurà de
figurar en tota la publicitat i la documentacio que generin les actuacions
subvencionades. L'acord de concesslo podrâ fixar aspecfes concreús d'aquesta
obligació respecte una o més activitats, i en funcio d'aquesta.

&.-

Tota la documentacio i informacio necessària per poder participar en la
convocatoria, així com el text de l'ordenança general de subvencions estarà a
disposicio dels interessafs a la seu del Consorci, c/ Urgell, 187 3er. pis de
Barcelona, o a la pàgina web http://parcs.diba.catlweb/maina/subvencions-itramits. També es podran fer consultes al telèfon 934 022 423.

lX.- Seruei responsable de la tramitació

24a.- El se¡vei gestor encarregat de la tramitació de tot l'expedient de
concessró de subvencions de l'any 2014, serâ l'Oficina Administrativa ide
Suport Jurídic, de la Gerència de Serveis d'Espais Naturals de la Diputació de
Barcelona, c/ Comte d'Urgell, 187, edificidel rellotge, 3'planta de Barcelona.
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X.- Recursos contra la resolució de la convocatòria
25a.- Contra la resolucio de la convocatòria de subvencions de I'any 2014, es
podran interposar els recursos prevrsfos a la llei de règim jurídic de /es
administracions publiques, i del procediment administratiu comú, 30/1992, 26
de novembre."

Segon.- Aprovar la convocatòria d'aquestes subvencions per un import màxim de
8.000,00 €, el contingut de la qual consta incorporat a les anteriors bases, i pel termini
que en elles s'indica.

Tercer.- Autoritzar i aprovar la despesa de com a màxim vuit mil euros (8.000,00€),
amb càrrec a I'aplicació pressupostària 1731489.01 del pressupost de 2014 del
Consorci del parc de la Serralada de Marina, condicionada a I'aprovació definitiva del
pressupost per a I'exercici vinent.
Quart.- Publicar les bases reguladores i la convocatòria de subvencions per a|2014, al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, segons disposa I'article 11.4 i 12.3 de
l'Ordenança general de subvencions del Consorci, il'article 124.2 del ROAS, així com
als taulers d'anuncis del Consorci i dels cinc Ajuntaments membres, per a general
coneixement.

Ginquè.- D'acord amb I'ordenança general de subvencions i les bases reguladores per
a la convocatòria de 2014, i en funció de les línies d'actuació del Parc per a l'any 2014,
es prioritzaran els projectes i activitats que es refereixin a:

.
.
.
.

Activitats i projectes culturals que tinguin un interès públic i estiguin vinculats a la
temàtica dels espais naturals protegits.
Activitats i projectes culturals que fomentin la participació ciutadana en l'àmbit del
medi natural iel voluntariat ambiental,

i projectes culturals que afavoreixin espais formatius, tallers i d'altres
propostes que millorin els coneixements, les actituds i sensibilització dels ciutadans
vers el medi natural, en general, i el parc de la Serralada de Marina, en particular.
Activitats

Projectes de conservació i millora del patrimoni natural a l'àmbit del Consorci del
parc de la Serralada de Marina.

Sisè.- Facultar àmpliament i expressa a la Presidència del Consorci per a I'adopció de
les resolucions i la subscripció dels documents necessaris per a la formalització i
I'execució dels presents acords.

3.

Dictamen pel qual es proposa aprovar el Pressupost del Consorci per
f'exercici 2014.

a

L'Assemblea General aprova per unanimitat el present Dictamen, el text íntegre del
qual és el següent:

Atès que el gerent del Consorci del Parc de la Serralada de Marina ha elaborat la
proposta de pressupost pel 2014,juntament amb els següents annexos: la memoria
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explicativa dels objectius, inversions, activitats i plantilla, I'informe econòmico-financer,
i les bases d'execució del pressupost.

Atès que el pressupost presenta, en el seu estat de despeses, uns crèdits inicials
totals de GING-CENTS NORANTA-DOS MIL EUROS (592.000,00 €) en el seu estat
d'ingressos, unes previsions inicials totals CINC-CENTS NORANTA-DOS MIL EUROS
(592.000,00 €) i, resultant un pressupost equilibrat.
Vist I'informe favorable de I'interventor delegat del Consorci.

Vist I'article 112de la Llei 711985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local,
i els articles 164 a 168 del Reial Decret Legislatiu 212004, de 5 de març, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
En conseqüència, el sotasignat gerent proposa que el president del Consorci elevi a
I'Assemblea General I'adopció dels següents:
ACORDS:

Primer.- Aprovar inicialment el pressupost del Consorci del Parc de la Serralada de
Marina, per a I'exercici 2014, per un import total de CINC-CENTS NORANTA-DOS
MIL EUROS (592.000,00 €), tant pel que fa al seu estat d'ingressos com el de
despeses, juntament amb tots els annexos i resta de documentació que a continuació
es detalla:

- Pressupost de despeses i ingressos desglossat per partides
- Memòria d'objectius, inversions, activitats i plantilla de personal
- lnforme econòmico-financer
- Bases d'execució del pressupost
Segon.- Exposar al públic aquest Pressupost en el tauler d'anuncis del Consorci,
prèvia inserció de I'anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,
pel termini de quinze dies hàbils, durant els quals els interessats podran examinar-lo i
presentar reclamacions davant l'Assemblea General del Consorci.

El Pressupost es considerarà definitivament aprovat si dins del termini no s'haguessin
presentat reclamacions. En cas contrari, I'Assemblea General disposarà d'un mes per
a resoldre-les.

4.

Dictamen pel qual es proposa aprovar I'estudi "ldentificació i avaluació de
riscos del personal del Consorci", elaborat per I'Oficina de Prevenció de
Riscos Laborals de la Diputació de Barcelona.

L'Assemblea General aprova per unanimitat el present Dictamen, el text íntegre del
qual és el següent:

Vistque la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, reformada
per Llei 5412003, de 12 de desembre, determina el deure de I'empresari de garantir la

Paro dc la
Scrralad¡ dc llarlne
Xarxa de Parcs Naturals

seguretat i salut dels treballadors al seu servei, en tots els aspectes relacionats amb el
treball.

En compliment d'aquest deure, I'empresari haurà de realitzar la prevenció de riscos
laborals mitjançant la constitució d'una organització i dels mitjans necessaris
determinats a la Llei, i mitjançant la integració de I'activitat preventiva en I'empresa
I'adopció de quantes mesures siguin necessàries per a la protecció de la seguretat i
salut dels treballadors, seguint les prescripcions que determina la normativa de
prevenció de riscos laborals vigent quan al pla de prevenció de riscos laborals,
avaluació de riscos, informació, consulta i participació i formació dels treballadors,
i

actuació en supòsits d'emergència i riscos greus i imminents, vigilància de la salut.
Atès que per Decret de la presidència del Consorci, de data 22 de novembre de 2010,
es va aprovar la resolució per la qual s'encomana a la Diputació de Barcelona la gestió
en matèria de prevenció de riscos laborals, de conformitat amb les especificacions
detallades en I'Acord d'encomanda de gestió entre aquella i els organismes autònoms,
consorcis i altres ens participats per la Diputació de Barcelona en matèria de prevenció
de riscos laborals, aprovat per sessió de Junta de Govern de data 22 de juliol de 2010,

Atès que en data 28 de desembre de 2010 es va signar I'Acord de col.laboració pel
qual es formalitza I'encomanda de gestió entre la Diputació de Barcelona i el Consorci
del Parc de la Serralada de Marina en matèria de Prevenció de Riscos Laborals.
Atès que en l'esmentat Acord, pacte primer, b) paràgraf tercer, s'estableix que el servei
de prevenció comunicarà al gerent o òrgan competent en cada cas del Consorci,
I'estudi d'avaluació de riscos i, si és el cas, les mesures concretes a adoptar, per tal
que ho informin al comitè de seguretat i salut del Consorci i als treballadors designats i,
un cop informat per aquest, s'encarreguin de la seva aprovació per l'òrgan competent.

Vist que I'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals de la Diputació de Barcelona ha
redactat I'esmentat estudi, el qual figura com annex a aquest Acord.
Per tot el que s'ha exposat, el gerent del Consorci del Parc de la Serralada de Marina
proposa que el president del Consorci elevi a I'Assemblea General per a la seva
aprovació si s'escau, els següents

ACORDS:

Primer.- Aprovar I'estudi d'identificació i avaluació de riscos del Consorci del Parc de
la Serralada de Marina que figura com annex al present dictamen, elaborat per
I'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals de la Diputació de Barcelona.
Segon.- Encomanar a la gerència del Consorci, en col.laboració amb el Delegat de
Riscos Laborals i el suport de I'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals la planificació
de les mesures correctores necessàries i qualsevol altre actuació derivada d'aquest
estudi.

Tercer.- Notificar a I'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals de la Diputació de
Barcelona I'adopció dels presents acords.
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S'incorporen la Sra. Mercè Rius
Padrós.

5.

i

els senyors Joan Puigdollers, Ramón Minoves i Jordi

Dictamen pel qual es proposa aprovar la declaració de serveis essencials
del Gonsorci

L'Assemblea General aprova per unanimitat el present Dictamen, el text íntegre del
qual és el següent:

L'article 3 del Reial decret llei 2012011, de 30 de desembre, de mesures urgents en
matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic en
endavant RDL 2012011), de caràcter bàsic, estableix, en relació amb I'oferta pública
d'ocupació o altre instrument similar de gestió de la provisió de necessitats de
personal, que durant l'any 2012 no es procedirà a la contractació de personal temporal
ni al nomenament de personal estatutari temporal o de funcionaris interins, llevat de
casos excepcionals i per cobrir necessitats urgents i inajornables que es restringiran
als sectors, funcions i categories professionals que es considerin prioritaris o que
afectin al funcionament dels serveis públics essencials.
Vist que la Llei 1712012, de 27 de desembre, de pressupostos generals de I'Estat per a
l'any 2013 reitera, en el seu article 23.2), la prohibició, prevista al RDL 2012011, de
contractar personal laboral temporal i de nomenar personal estatutari temporal o
funcionari interí, llevat de casos excepcionals i per cobrir necessitats urgents i
inajornables en aquells sectors, funcions i categories professionals que es considerin
prioritaris o que afectin al funcionament de serveis essencials.

Vist que la normativa bàsica esmentada conté una regla general de prohibició de
nomenar o contractar personal temporal durant I'exercici 2012,limitant la possibilitat de
nomenar personal interío contractar personal temporal a:

-

L'existència d'una necessitat urgent i que no es pugui ajornar.

Que la necessitat afecti a una funció que es consideri prioritària o que afecti al
funcionament dels serveis públics essencials.

Vístos els articles 16 a 24 del Decret 21411990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals, pel que faala contractació de
personal laboraf.

Vist el que estableix I'article 11 de la Llei 712007, de 12 d'abril, de I'Estatut bàsic de
l'empleat públic, en relació amb el Reial decret legislatiu 212003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i amb I'article
125 del Decret legislatiu 111997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un únic
text dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de
funció pública, quant a la contractació de personal laboral.

Vist que cada Administració haurà de determinar discrecionalment la definició de
servei o sector prioritari o essencial perquè la normativa bàsica no I'estableix.

Atès que es poden considerar necessitats públiques aquelles que requereixin d'una
actuació preferent sobre les altres, o sense que les quals I'administració no podria
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prestar amb les degudes garanties els serveis públics

a què està

obligada per

imperatiu legal.

Vist que el Consorci del Parc de la Serralada de Marina (en endavant Consorci),
d'acord amb I'article 5 dels seus Estatuts, té les mateixes potestats i prerrogatives de
què poden gaudir els ens locals no territorials o institucionals en virtut de I'article 8 del
text refòs de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovada per decret
legislatiu 212003, de 28 d'abril.

Vist que les finalitats a aconseguir i els serveis a prestar pel Consorci, entre d'altres,
d'acord amb I'article 6 dels seus Estatuts, són els següents:

-

i

Gestionar el Pla especial de protecció i millora del sector sud de la Serralada de
Marina.

-

Vetllar pel compliment de la legislació sectorial

i el planejament vigents en el

territori del parc.

-

Promoure campanyes de sensibilització sobre els valors naturals
accions de protecció del parc de possibles agressions.

-

Elaborar tot tipus d'estudis, informes, plans i projectes sobre el parc.

Promoure els serveis propis del parc així com la seva difusió

i

i

culturals

i

promoció de la

utilització.

Vist tot I'exposat, i atenent que les necessitats que puguin sorgir en endavant seran
conjunturals i que, en moltes ocasions, comportaran la necessitat de procedir a I'anàlisi
de si la necessitat que es pretén cobrir s'encabeix dins el concepte de sector, funció o
categoria de caràcter prioritari, es poden establir sobre la base d'una analogia amb els
serveis mínims que caldria cobrir en els supòsits de vaga per garantir els serveis
públics, que els següents serveis públics es consideren essencials de caràcter propi
del Consorci:

-

Tota activitat dirigida al control, vigilància i manteniment de I'espai dins l'àmbit del
Pla especial de protecció i millora del sector sud de la Serralada de Marina.
Funcions públiques necessàries.

Atès que els següents àmbits tenen la naturalesa de prioritaris, en relació amb les
categories i funcions que es considerin necessàries per garantir les funcions atribuTdes
al Consorci:

-

Prevenciód'incendis.
Mantenimentforestal.
Vigilància i control de I'espai natural.

Atenció al públic i tramitació administrativa, tot garantint I'obertura de I'Oficina del
parc.

Atès que s'enumeren a continuació els criteris que haurien de regir la proposta de
designació de personal interío temporal i d'acord amb la normativa vigent:

1)

En primer lloc, les necessitats de personal que es generin durant I'exercici 2013
s'atendran prioritàriament amb personal laboral, mitjançant els sistemes legalment
previstos de provisió de llocs de treball.
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2) En segon lloc, icom a regla general, s'estableix el criteri que durant I'exercici 2013
no es procedirà a la designació de laborals interins o temporals ni a la seva
contractació, llevat que es tracti d'un supòsit urgent i que no es pugui ajornar.
3) Aquesta excepció s'aplicarà només als serveis, funcions
Consorci hagi considerat prioritàries o essencials.

i

categories que

el

4) En tercer lloc, i sobre la possibilitat de convocar processos de promoció interna,
consistents en l'accés des d'un cos o escala d'un grup o subgrup de classificació
professional a un altre de superior, com que s'articula mitjançant un procés de
selecció, requereix de la seva inclusió en I'oferta pública d'ocupació o altre
instrument anàleg i, per tant, aparentment restaria subjecta a les restriccions
imposades per I'article 23.2 de la Llei 1712012, de 27 de desembre, de
pressupostos generals de I'Estat per a l'any 2013 en relació amb I'article 3.1)del
RDL 2012011, el qual exclou la incorporació de nou personal a les administracions
públiques. Entenent que la voluntat del legislador no ha estat frustrar la carrera
professional del personal funcionari ni laboral, però que, per tal de complir amb els
criteris fixats pel legislador, la finalització dels processos selectius de promoció
interna hauria de comportar I'obligació d'amortitzar les places que quedessin
vacants en el grup immediatament inferior, que evitaria I'increment de plantilla del
Consorci, excepte que fos necessari mantenir-les en termes d'anàlisi organitzativa.
En tot cas, només podrien ser cobertes per personal interí en els supòsits de
necessitats urgents i inajornables en aquells sectors, funcions i categories
professionals prioritèries o que afectin als serveis públics essencials.

En virtut de tot això, atesos els motius exposats, les especificitats del parc de la
Serralada de Marina, i d'acord amb el que preveu la legislació vigent, el gerent
sotasignat proposa que el president del Consorci del Parc de la Serralada de Marina,
elevi a I'Assemblea General per a la seva aprovació, si s'escau, els següents

ACORDS:
Primer.- Declarar serveis públics essencials de caràcter propi del Consorci del Parc de
la Serralada de Marina els següents:

-

Tota activitat dirigida al control, vigilància i manteniment de I'espai dins l'àmbit del
Pla especial de protecció i millora del sector sud de la Serralada de Marina.
Funcions públiques necessàries.

Segon.- Declarar que els següents àmbits tenen la naturalesa de prioritaris, amb
relació a les categories i funcions que es considerin necessàries per garantir les
funcions atribuÏdes al Consorci:

-

Prevenciód'incendis.
Mantenimentforestal.
Vigilància i control de I'espai natural.
Atenció al públic i tramitació administrativa, tot garantint I'obertura de I'Oficina del
parc.
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Tercer.- Aprovar les directrius que hauran de regir la cobertura de les necessitats de
personal:
1)

En primer lloc, les necessitats de personal que es generin durant I'exercici 2013
s'atendran prioritàriament amb personal laboral, mitjançant els sistemes legalment
previstos de provisió de llocs de treball.

2) En segon lloc, icom a regla general, s'estableix el criteri que durant I'exercici 2013
no es procedirà a la designació de laborals interins o temporals ni a la seva
contractació, llevat que es tracti d'un supòsit urgent i que no es pugui ajornar.
Aquesta excepció s'aplicarà només als serveis, funcions i categories que el
Consorci hagi considerat prioritàries o essencials.
3) En tercer lloc, i sobre la possibilitat de convocar processos de promoció interna,
consistents en I'accés des d'un cos o escala d'un grup o subgrup de cfassificació
professional a un altre de superior, com que s'articula mitjançant un procés de
selecció, requereix de la seva inclusió en I'oferta pública d'ocupació o altre
instrument anàleg i, per tant, aparentment restaria subjecta a les restriccions
imposades per I'article 23.2 de la Llei 1712012, de 27 de desembre, de
pressupostos generals de I'Estat per a I'any 2013 en relació amb I'article 3.1) del
RD Llei 2012011, el qual exclou la incorporació de nou personal a les
administracions públiques. Entenent que la voluntat del legislador no ha estat
frustrar la carrera professional del personal funcionari ni laboral, però que, per tal
de complir amb els criteris fixats pel legislador, la finalització dels processos
selectius de promoció interna hauria de comportar I'obligació d'amortitzar les
places que quedessin vacants en el grup immediatament inferior, que evitaria
I'increment de plantilla del Consorci, excepte que fos necessari mantenir-les en
termes d'anàlisi organitzativa. En tot cas, només podrien ser cobertes per personal
interí en els supòsits de necessitats urgents i inajornables en aquells sectors,
funcions i categories professionals prioritàries o que afectin als serveis públics
essencials.

Quart.- Facultar àmpliament i expressa a la Presidència del Consorci per a I'adopció
de les resolucions i la subscripció dels documents necessaris per a la formalització i
I'execució dels presents acords.

6. Donar compte

del decret que aprova la modificació de crèdit, relativa a la
generació de crèdit provinent de I'aportació de la Diputació de Barcelona
per import de cinquanta mil euros (50.000,00€) al Consorci, amb número
de registre de resoluctó 12012013.

El Sr. Pere Seuba comenta que la modificació de pressupost del 2013 és de 65.000
euros; 50.000 provenen de la major aportació feta per la Diputació de Barcelona, i els
15.000 euros, de I'estalvi fet en la partida de prevenció d'incendis.
I'Assemblea General resta assabentada.

7. Donar compte de l'informe

Econòmic-financer del'any 2012

El Sr. Seuba explica que I'informe del Consorci es presenta a final de desembre al Ple
de la Diputació de Barcelona, junt amb la r
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el seu Sector públic, el qual per a I'exercici 2012 no hi figuren observacions,

ni

en el
indicacions de gestió que es segueixin per millorar aquells aspectes assenyalats
mateix.
I'Assemblea General resta assabentada.

8.

Torn de Paraules

No se'n formulen.

I sense més assumptes per tractar, s'aixeca la sessió i s'estén aquesta acta

que

signen el President i la Secretària delegada que en dóna fe'

El President

Andreu Carreras Puigdelliura

Núria Marcet Palau
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