2/2017
ASSEMBLEA GENERAL
CONSORCI DEL PARC DE LA SERRALADA DE MARINA
Acta de la sessió celebrada el dia 10 d’octubre de 2017
Caràcter:
Convocatòria:
Hora de començament:
Hora d’acabament:
Lloc:

ordinari
primera
16: 00 hores
16: 30 hores
Biblioteca de l’Edifici del Rellotge 3ª planta, C/ Comte
d’Urgell, 187, 08036 Barcelona

ASSISTENTS
President
Sr. Jesús Calderer Palau
Vicepresident segon
Sr. Alvaro Rodilla García
Vocals
Sr. Oriol Lladó Esteller
Sr. Gregori Muñoz-Ramos Trayter (suplent)
Secretari delegat
Sr. Ferran Gonzalo Sánchez
Interventora delegada
Sra. Celia Gallego Herrera
Excusen la seva absència
Sr. Xavier Doñate Rodrigo
Sr. Aitor Blanc Aranjuelo
Sr. Alex Mañas Ballesté
Sra. Esther Pujol Martí
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Sr. Sergio Martin García
Sra. Margarita Santos Jiménez
Altres assistents
Sr. Ramon Espinach Grau, gerent del Consorci del Parc de la Serralada de Marina
Sra. Cinta Pérez Figueras, directora del Parc de la Serralada de Marina
Sr. Jordi Padrós Selma, coordinador d’àmbit d’Espais Naturals de la Diputació de
Barcelona
Sr. Quique Rasche Villanova, tècnic de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la
Diputació de Barcelona
ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ
1. Aprovar l’acta de la sessió del dia 25 d’abril de 2017.
2. Dictamen pel qual es proposa aprovar el projecte de pressupost i annexes del
Consorci de la Serralada de Marina per a l’exercici 2018, i elevar-lo a la
Diputació de Barcelona per la seva aprovació.
3. Dictamen pel qual es dona compte de l’aprovació definitiva del Compte General
2016.
4. Donar compte de les resolucions de la Presidència.
5. Informe de gestió.
6. Torn de paraules.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
A continuació s’exposen els punts de l’ordre del dia.
1. Aprovar l’acta de la sessió del dia 25 d’abril de 2017.
En haver-se acompanyat amb la convocatòria de la sessió una còpia de l’Acta de la
sessió de data 25 d’abril 2017, es dona per llegida, i se sotmet a la consideració dels
presents per tal de ser aprovada.
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El president demana si hi ha alguna objecció, i en no manifestar-se’n cap, ni emetre’s
vots en contra, l’Acta corresponent a la sessió de l’Assemblea General de data 25
d’abril de 2017 s’aprova per unanimitat.
2. Dictamen pel qual es proposa aprovar el projecte de pressupost i annexes
del Consorci de la Serralada de Marina per a l’exercici 2018, i elevar-lo a la
Diputació de Barcelona per la seva aprovació.
La interventora delegada, Sra. Gallego, explica els motius que porten al procediment
seguit que implica l’aprovació del projecte del pressupost a diferència del que s’havia
vingut fent fins a la data, canvi derivat de la interpretació feta en aquest sentit en
relació a la fórmula més adequada per donar compliment a l’establert a l’art. 122 de la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Així mateix, comenta que es tracta d’un pressupost equilibrat, continuista i que
reflecteix un augment del 0,42% derivat de l’increment de l’1% al capítol I. Indica que
el pressupost de despeses varia en el capítol II per un increment provinent del capítol
VII. Fa menció igualment a les bases d’execució, tot destacant la seva adequació a la
normativa de gestió pressupostària i de comptabilitat vigent, citant igualment als
diferents informes que s’acompanyen de legalitat i d’acompliment de les regles fiscals,
de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i de la regla de despesa. Finalment, indica que
el pressupost compta amb el seu informe favorable.
L’Assemblea General aprova per unanimitat el present dictamen, el text íntegre del
qual es del tenor literal següent:
“DICTAMEN
Núm. expedient

2017/09

Promotor

P39000000 Consorci del Parc de la Serralada de Marina

Tipus expedient

900 - Altres

Objecte

Aprovació del Projecte de pressupost, la plantilla i la relació de llocs de
treball del Consorci del Parc de la Serralada de Marina pel 2018

Codi XBMQ

Destinataris

CIF/DNI

Núm. op. Comptable

Import total

Altres serveis

50404 Oficina Administrativa i de Suport Jurídic

Ref. interna

CDR-37321

688.883,68 €

Acte de referència

Atès que la gerència del Consorci del Parc de la Serralada de Marina ha elaborat el projecte de
pressupost del Consorci del Parc de la Serralada de Marina per a l’exercici 2018, que incorpora
l’estat d’ingressos i despeses, la memòria justificativa, la resta de documentació prevista a l’art.
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168 i les Bases d’execució del pressupost per a l’any 2018, així com de la plantilla de personal i
la relació de llocs de treball.
Atès que el Pressupost esmentat presenta en el seu estat de despeses uns crèdits inicials totals
de sis-cents vuitanta-vuit mil vuit-cents vuitanta-tres euros amb seixanta-vuit cèntims 688.883,68
€ i en el seu estat d’ingressos unes previsions inicials totals de sis-cents vuitanta-vuit mil vuitcents vuitanta-tres euros amb seixanta-vuit cèntims 688.883,68 €, resultant en conseqüència un
pressupost equilibrat.
Vist l’Informe de la Intervenció delegada del Consorci.
Vistos els articles 10.4, 10.7 dels Estatuts del Consorci, en relació amb el previst a l’article 122
de la Llei 40/2015, de l’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, que determina el règim
pressupostari, de comptabilitat, control econòmic-financer i patrimonial dels consorcis.
Vistos els articles 112 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local,
els articles 162 a 169 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel
R.D.L. 2/2004, de 5 de març, i resta de normativa vigent aplicable.
En funció de tot això, com a gerència del Consorci proposo al l’Assemblea l’adopció dels
següents:
ACORDS
Primer.- APROVAR el projecte de pressupost del Consorci del Parc de la Serralada de Marina,
corresponent a l’exercici 2018, per un import anivellat de sis-cents vuitanta-vuit mil vuit-cents
vuitanta-tres euros amb seixanta-vuit cèntims (688.883,68 €), en compliment del que es
preceptua en l’art. 165 i següents del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i que incorpora l’estat d’ingressos i despeses, la memòria
justificativa, la resta de documentació prevista a l’art. 168 i les Bases d’execució del pressupost
per a l’any 2018, així com de la plantilla de personal i la relació de llocs de treball, que s’adjunten,
tot d’acord amb el previst en l’art. 18.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es
desenvolupa el Capítol I, del Títol VI de l’esmentat text refós i d’acord amb el que disposen els
articles 90 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’art. 126.1 del
Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions
legals vigents en matèria de règim local, i l’art. 283.1 del text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
Segon.- ELEVAR a la Diputació de Barcelona el projecte de pressupost del Consorci del Parc de
la Serralada de Marina per a l’any 2018, format per l’estat d’ingressos i despeses, la memòria
justificativa, la resta de documentació prevista a l’art. 168 i les Bases d’execució del pressupost
per a l’any 2018, així com la plantilla de personal i la relació de llocs de treball, per sotmetre’l a
l’aprovació del Ple, dins del Pressupost General de la Diputació de Barcelona, d’acord amb el
que preveu l’art. 122 de la Llei 40/2015, de l’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, en
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relació amb els articles 112 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
i els articles 165 i següents del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals , aprovat
per RDL 2/2004, de 5 de març.”.

3. Dictamen pel qual es dona compte de l’aprovació definitiva del Compte
General 2016.
Es dona compte del dictamen següent, el text íntegre del qual es transcriu a
continuació:
“DICTAMEN
Núm. expedient
Promotor
Objecte

Consorci del Parc de la Serralada de Marina
Donar compte de l’aprovació definitiva del Compte General de
l’exercici 2016

Atès que l’assemblea general del Consorci del Parc de la Serralada de Marina en sessió de
data 25 d’abril de 2017, adoptà, entre d’altres, l’acord núm. 25/2017, en relació al Compte
General de 2016:
“Primer.- Informar favorablement i aprovar el Compte General del Consorci del Parc de
la Serralada de Marina de l’exercici 2016 integrat pels estats i comptes anuals,
determinats a l’article 209 Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat pel RDL 2/2004, de 5 de març, i a HAP/1781/2013, de 20 de setembre, del
Ministeri d’Economia i Hisenda, per la qual s’aprovà la Instrucció del model normal de
Comptabilitat Local.
Segon.- Exposar al públic el Compte General del Consorci del Parc de la Serralada de
Marina de l’exercici de 2016, de conformitat amb el que disposa l’article 212 del Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, per un termini de quinze dies,
durant els quals i vuit dies més els interessats podran presentar reclamacions,
reparaments o observacions.
Tercer.- Considerar aprovat amb caràcter definitiu el Compte General de l’exercici 2016
del Consorci del Parc de la Serralada de Marina, en cas de no haver-se presentat cap
reclamació, reparament o observació.
Quart.- Retre el Compte General a la Sindicatura de Comptes, en compliment d’allò que
disposa l’article 212.5 del dit text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals i
l’article 9 de la Llei 15/1991, de 4 de juliol, de modificació de la llei 6/1984, de 5 de març,
de la Sindicatura de Comptes”.
Atès que l’exposició publica del compte general 2016 es va dur a terme el dia 29 de juny de
2017 al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, amb el número de registre CVE-Num. de
registre: 022017012269, i que passat el període d’exposició el Consorci no te constància que
s’hagi interposat contra el mateix cap reclamació.
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Per tot això, el President del Consorci del Parc de la Serralada de Marina, en ús de les facultats
que els Estatuts li confereixen, proposa a la Assemblea l’adopció del següent:
ACORD
Únic:- Restar assabentada l’Assemblea del Consorci de l’aprovació definitiva del Compte
General de 2016.”.

I l’Assemblea General resta assabentada.

4. Donar compte de les resolucions de la Presidència i de la Gerència.

El secretari delegat dona compte de la relació de resolucions de la Presidència
adoptades des de la darrera sessió de l’Assemblea General i que corresponen al
funcionament ordinari de l’ens, numerades amb els números del 36 al 85 del llibre de
resolucions de l’any 2017.
Comenta que si els membres de l’Assemblea volen ampliar la informació, els decrets
així com els expedients corresponents es troben a la seva disposició a la Secretaria
del Consorci.
5. Informe de gestió.
La Sra. Pérez, Directora del Parc, lliura als assistents un dossier amb l’informe de
gestió que comprèn les activitats efectuades a data octubre de 2017, tot iniciant la
seva exposició d’acord amb el contingut que es transcriu a continuació:

INFORME DE GESTIÓ OCTUBRE 2017
PROGRAMES I SUBPROGRAMES D’ACTIVITATS 2017
1. CONSERVACIÓ I TRACTAMENT FÍSIC DEL TERRITORI
1.1. Activitats de conservació i restauració
1.2. Activitats de prevenció i gestió del territori
2. FOMENT DEL DESENVOLUPAMENT I DE LA PARTICIPACIÓ
2.1. Consells, comissions i convenis
2.2. Polítiques de foment: agrícola, forestal, de serveis i cultural
2.3. Infraestructures i serveis generals
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3. ÚS SOCIAL I EDUCACIÓ AMBIENTAL
3.1. Creació i manteniment d'equipaments
3.2. Activitats d'ús social, educació ambiental i publicacions
4. ACTIVITATS GENERALS
4.1. Activitats de planificació, seguiment i avaluació
4.2. Activitats generals i de Suport

Conservació i tractament físic del territori
PLA DE CONSERVACIÓ

Seguiment de fauna i flora d’interès
Conveni de col·laboració amb el Museu de Granollers en l’execució del pla
estratègic de seguiment i recerca per a la conservació de la fauna de la Xarxa de
Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona
• Papallones diürnes. 1 transsecte BMS realitzat per guardes del Parc i 1 transsecte
realitzat per un voluntari.
• Petits mamífers. 2 parcel∙les de seguiment (primavera i tardor 2017)
• Ratpenats. 2 estacions de detectors d’ultrasons a la primavera 2017
Programa de seguiment de les poblacions de senglar i cabirol de Catalunya
Recollida de carnets de colles senglanaires i de les esperes i aguaits del Parc de la temporada
2016/2017 per redactar l’informe de resultats.
Conveni de col·laboració amb l’Institut Català d’Ornitologia (ICO) per a
l’execució dels plans de conservació de l’avifauna de la Xarxa de Parcs Naturals
• Seguiment d’ocells comuns de Catalunya (Programa SOCC). 4 transectes realitzats
per voluntaris a la primavera i l’hivern 2017: La Conreria; la Vallensana; Montcada i Reixac i
Sant Jeroni de la Murtra, per calcular indicadors i tendències.
• Anellament (Programa Sylvia). 1 estació d’anellament a Can Giró per calcular indicadors
i tendències.
• Seguiment de rapinyaires forestals. Seguiment de la nidificació i la producció de
l’àguila marcenca, l’aligot vesper, l’astor i el duc.
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