2/2018
ASSEMBLEA GENERAL
CONSORCI DEL PARC DE LA SERRALADA DE MARINA
Acta de la sessió celebrada el dia 18 de setembre de 2018
Caràcter:
Convocatòria:
Hora de començament:
Hora d’acabament:
Lloc:

ordinari
primera
13.00 hores
13.15 hores
Barcelona. C/Urgell 187. Recinte Escola Industrial.
Edifici del Vagó, sala 3A.

ASSISTENTS
President
Sr. Jesús Calderer Palau
Vicepresident segon
Sr. Alvaro Rodilla García
Vocals
Sr. José Domínguez Montero
Sr. Gregori Muñoz Ramos Trayter (vocal suplent)
Secretari delegat
Sr. Ferran Gonzalo Sánchez
Interventora delegada
Sra. Carme Gargallo Martí
Gerent
Sra. Joana Barber Rosado
No assiteixen
Sr. Oriol Lladó Esteller
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Sra. Esther Pujol Martí
Sr. Aitor Blanc Aranjuelo
Sr. Rubén Guijarro Palma
Sr. Xavier Doñate Rodrigo
Sra. Margarita Santos Jiménez
Altres assistents
Sr. Jordi Català Morell (vocal suplent)
Sra. Cinta Pérez Figueras, directora del Parc de la Serralada de Marina
Sr. Quique Rasche Villanova, tècnic de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la
Diputació de Barcelona

ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ
1. Aprovació de l’acta de la sessió del dia 18 de maig de 2018.
2. Donar compte del canvi de representant de l’Ajuntament de Badalona.
3. Dictamen pel qual es proposa l’aprovació definitiva del Compte General del
pressupost de l’exercici 2017.
4. Dictamen pel qual es proposa l’aprovació de l’expedient del contracte de
serveis relatiu a la recollida de brossa i deixalles, i el trasllat d’aquestes restes
al abocador controlat o deixalleria municipal, a diferents entorns del Parc.
5. Donar compte del decret pel qual s’aprova la modificació de crèdit 2/2018 del
pressupost de l’any 2018 del Consorci del Parc de la Serralada de Marina, per
transferència de crèdit.
6. Donar compte de les resolucions de la Presidència i de la Gerència des de la
darrera sessió.
7. Precs, preguntes i informació.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
A continuació s’exposen els punts de l’ordre del dia.
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1. Aprovació de l’acta de la sessió del dia 18 de maig de 2018
En haver-se acompanyat amb la convocatòria de la sessió una còpia de l’Acta de la
sessió de data 18 de maig de 2018, es dona per llegida, i se sotmet a la consideració
dels presents per tal de ser aprovada.
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 18 de
maig de 2018, s’aprova per unanimitat.
2. Donar compte del canvi de representant de l’Ajuntament de Badalona.
El Secretari delegat dona compte del canvi de representant per part de l’Ajuntament de
Badalona. El Sr. Rubén Guijarro Palma substitueix el Sr. Àlex Mañas Ballesté com a
vocal titular en representació de l’esmentat ajuntament a l’Assemblea general del
Consorci.
3. Dictamen pel qual es proposa l’aprovació definitiva del Compte General del
pressupost de l’exercici 2017.
L’Assemblea General aprova per unanimitat el present dictamen, el text íntegre del
qual és transcriu a continuació:
“DICTAMEN
Núm. expedient

9/2017

Promotor

CONSORCI DEL PARC DE LA SERRALADA DE MARINA

Tipus expedient

900 ALTRES

Objecte

Aprovació del Compte General del Consorci del Parc de la Serralada
de Marina de l’any 2017.

Codi XGL

Destinataris

CIF/DNI
Import total

Núm. op. Comptable
Altres serveis
Ref. interna

Acte de referència VNIS

El compte general posa de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer,
patrimonial i pressupostari de l’exercici, de conformitat amb allò que preveu l’article 208 del
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL), aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
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El contingut, l’estructura i l’elaboració del Compte del Consorci, s’ajusta a la Instrucció del
Model Normal de Comptabilitat Local, aprovada per l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de
setembre, del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (ICL) a l’empara del que disposa
l’article 210, en relació amb l’article 203.1.d) del TRHL.
Atès que els estats i comptes del Consorci del Parc de la Serralada de Marina han estat retuts
pel President, a tenor del que estableix l’article 212 del TRHL.
Vist l’informe de la Intervenció Delegada de data 7 de maig de 2018, emès en relació al Compte
General 2017 en compliment de la funció de control intern respecte a la gestió econòmica en
l’accepció de funció interventora que preveu l’article 214 del Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals (TRHL), aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i d’acord
amb la normativa que regula l’exercici de l’expressada funció, en la seva modalitat de control
limitat, conforme amb allò que disposa l’article 219 del TRHL.
Atès que l’Assemblea General del Consorci del Parc de la Serralada de Marina, constituïda
com a Comissió Especial de Comptes, en la sessió celebrada amb data 18 de maig de 2018,
informà favorablement el Compte General.
Atès que el Compte General del Consorci i l’informe favorable de la Comissió Especial de
Comptes han estat sotmesos a exposició pública pel termini de 15 dies, durant els quals, i vuit
més els interessats poguessin presentar reclamacions, reparaments o observacions, conforme
el que disposa l’article 212.3 del TRHL.
Atès que durant el període d’informació pública, efectuat des del dia 6 de juny de 2018 fins al 6
de juliol de 2018, no s’ha presentat cap reclamació, reparament ni observació, procedeix
sotmetre el Compte General a l’Assemblea General per a la seva aprovació, conforme a mb
allò que determinen els articles 212.3 del TRHL, 116 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local i el 127.2 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.
Per tot això, aquesta Presidència, en compliment del que estableix l’article 10.4 dels Estatuts
del Consorci, proposa a l’Assemblea General l’adopció dels

ACORDS

Primer.- Aprovar el Compte General del Consorci del Parc de la Serralada de Marina
corresponent a l’exercici 2017, integrat pels estats i comptes anuals, que reflecteixen la situació
econòmica, financera i patrimonial, els resultats patrimonials i l’execució i liquidació del
pressupost, així com els annexos als estats anuals, els justificants dels estats i comptes anuals
detallats a la regla 45 de la Instrucció de Comptabilitat per a l’administració local, aprovada per
l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, i el que es detalla a l’article 209 del Text Refós de
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la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de
març.
Segon.- Retre el Compte General a la Sindicatura de Comptes, en compliment d’allò que
preveuen l’article 212.5 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i l’art. 41.4
de la llei 18/2010 de 7 de juny de la Sindicatura de Comptes, modificada per la Llei 5/2012, de
20 de març, per mitjans telemàtics en la forma prevista en l’Acord de Ple de la mateixa
Sindicatura de 8 de març de 2016 (DOGC 7081, de 17 de març de 2016). “.

4. Dictamen pel qual es proposa l’aprovació de l’expedient del contracte de
serveis relatiu a la recollida de brossa i deixalles, i el trasllat d’aquestes
restes al abocador controlat o deixalleria municipal, a diferents entorns del
Parc.
L’Assemblea General aprova per unanimitat el present dictamen, el text íntegre del
qual és transcriu a continuació:
“DICTAMEN
Núm. expedient

2018/5793

Codi XBMQ

Promotor

P39000000 – Consorci del Parc de la Serralada de Marina

Tipus expedient

D0506SE01 Serveis. Obert

Objecte

Aprovar l’expedient del contracte de serveis relatiu a la recollida de brossa i
deixalles, i el trasllat d’aquestes restes a abocador controlat o deixalleria
municipal, a diferents entorns del Parc de la Serralada de Marina

Destinataris

NIF/DNI
Import total

235.151,28 € (IVA inclòs)

Núm. op. comptable

220189000005

Altres serveis

1B0000000 – Intervenció
1C0000000 – Tresoreria
504020000 – Oficina Tècnica de Parcs Naturals
504040000 – Oficina Administrativa i de Suport Jurídic

Ref. Interna

PGR - 37197

Acte de referència

Vist l’expedient de contractació promogut pel Consorci del Parc de la Serralada de Marina,
consistent en el contracte de serveis relatiu a la recollida de brossa i deixalles, i el trasllat
d’aquestes restes a abocador controlat o deixalleria municipal, a diferents entorns del Parc de
la Serralada de Marina, per un pressupost base de licitació de dos-cents tretze mil set-cents
setanta-tres euros amb vuitanta-nou cèntims (213.773,89 €), IVA exclòs, més vint-i-un mil trescents setanta-set euros amb trenta-nou cèntims (21.377,39 €), en concepte del 10% d’IVA,
segons disposa l’article 91.U.2.4t) de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el
valor afegit.
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Atès que el Consorci del Parc de la Serralada de Marina ha redactat la Memòria i el Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars i l’Oficina Administrativa i de Suport Jurídic de la Gerència
de Serveis d’Espais Naturals el Plec de Clàusules Administratives Particulars que han de regir
aquesta contractació.
Atès que és procedent la contractació que es proposa, subjecta a regulació harmonitzada,
mitjançant tramitació ordinària, procediment obert i adjudicació amb més d’un criteri
d’adjudicació, en virtut d’allò que estableixen els articles 145, 146, 156 a 158 i concordants de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP).
Atès que segons es desprèn de la Memòria emesa pel Consorci del Parc de la Serralada de
Marina s’acredita a l’expedient la necessitat d’acudir a la contractació, així com la idoneïtat de
l’objecte del contracte i la justificació del procediment i dels criteris de valoració.
Atès que és procedent l’aprovació del Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars que han de regir la present contractació.
Atès que s’ha d’autoritzar la despesa pluriennal de dos-cents trenta-cinc mil cent cinquanta-un
euros amb vint-i-vuit cèntims (235.151,28 €) IVA inclòs, derivada d’aquesta contractació, es farà
efectiva a càrrec de les aplicacions pressupostàries següents:
ANY
2019
2020
2021

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
1720/22700
1720/22700
1720/22700

IMPORT
78.383,76 €
78.383,76 €
78.383,76 €

L’article 117.2 de la LCSP, estableix que els contractes es poden adjudicar i formalitzar encara
que la seva execució, ja sigui en una o en diverses anualitats, s’hagi d’iniciar en l’exercici
següent. Per fer efectiva aquesta previsió, l’autorització/disposició de la despesa corresponent
al present expedient de tramitació avançada s’haurà de sotmetre a la condició suspensiva que
per a l’esmentada despesa existeixi consignació adequada i suficient en els corresponents
pressupostos.
Vist la competència atribuïda a l’Assemblea del Consorci del Parc de la Serralada de Marina
que estableix l’article 10.9 dels Estatuts d’aquest Consorci, publicats al BOPB de data 13 de
setembre de 2017.
En virtut de tot això, la Gerent sotasignat proposa que el President del Consorci elevi a
l’Assemblea General, l’adopció de la següent

ACORD
Primer.- APROVAR l’expedient de contractació promogut pel Consorci del Parc de la Serralada
de Marina consistent en el contracte de serveis relatiu a la recollida de brossa i deixalles, i el
trasllat d’aquestes restes a abocador controlat o deixalleria municipal, a diferents entorns del
Parc de la Serralada de Marina, per un pressupost base de licitació pluriennal de dos-cents
tretze mil set-cents setanta-tres euros amb vuitanta-nou cèntims (213.773,89 €), IVA exclòs,
més vint-i-un mil tres-cents setanta-set euros amb trenta-nou cèntims (21.377,39 €), en
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concepte del 10% d’IVA, segons disposa l’article 91.U.2.4t) de la Llei 37/1992, de 28 de
desembre, de l’impost sobre el valor afegit.
Segon.- APROVAR el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i el Plec de Clàusules
Administratives Particulars que hauran de regir la present contractació.
Tercer.- PROCEDIR a la seva contractació subjecta a regulació harmonitzada, mitjançant
tramitació ordinària, procediment obert i adjudicació amb més d’un criteri d’adjudicació, en
virtut d’allò que estableixen els articles 145, 146, 156 a 158 i concordants de la LCSP.
Quart.- AUTORITZAR la despesa pluriennal per un import de dos-cents trenta-cinc mil cent
cinquanta-un euros amb vint-i-vuit cèntims (235.151,28 €) IVA inclòs, derivada d’aquesta
contractació, es farà efectiva a càrrec de les aplicacions pressupostàries següents:
ANY
2019
2020
2021

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
1720/22700
1720/22700
1720/22700

IMPORT
78.383,76 €
78.383,76 €
78.383,76 €

amb la condició suspensiva que per a l’esmentada despesa existeixi consignació adequada i
suficient en els pressupostos esmentats.

Cinquè.- PUBLICAR el corresponent anunci de la convocatòria de la licitació al Diari Oficial de
la Unió Europea i al Perfil de Contractant de la Diputació de Barcelona.”.

5. Donar compte del decret pel qual s’aprova la modificació de crèdit 2/2018 del
pressupost de l’any 2018 del Consorci del Parc de la Serralada de Marina, per
transferència de crèdit.
Es dona compte del decret, el text íntegre del qual es transcriu a continuació:
“Vist l’informe de la Gerència del Consorci del Parc de la Serralada de Marina de data 28 de
juny de 2018, proposant una modificació pressupostaria per transferència de crèdit entre
aplicacions de despeses del pressupost del Consorci i que afecta a crèdits del capítol VI i VII.
D’acord amb aquest informe, el qual s’adjunta a la proposta, els motius que motiven l’inici de
l’expedient, són els següents:
-

Es sol·licita una modificació de crèdit per mitjançant transferència entre aplicacions
pressupostaries de pressupost de despesa, per import de 38.621,24 euros, per tal de
garantir el crèdit corresponent al compromís establert en el conveni signat amb
l’Ajuntament de Badalona, per a la rehabilitació de la capella de la Masia de Can
Miravitges, aprovat pel president del Consorci del Parc de la Serralada de Marina
mitjançant Decret de data 7 de desembre de 2016.
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Vist que l’article 179 del Text refós de la llei reguladora de les Hisendes locals (TRHL) aprovat
per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix la possibilitat de efectuar
transferències de crèdit entre diferents aplicacions pressupostàries del pressupost, de la
manera i amb la aprovació dels òrgans que s’estableixi en les bases d’execució del pressupost.
Vist el que estableixen els articles del 40 al 45 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril en
matèria de pressupostos, pel que fa a les modificacions per transferència de crèdit
Vist el que preveu la Base 12 de les Bases d’Execució del pressupost del Consorci del Parc de
la Serralada de Marina per a l’exercici 2018, que les modificacions de crèdits pressupostaris es
regeixen pel disposat en els arts. 177 a 182, ambdós inclosos, del text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, i els arts. 34 a 51 del RD 500/1990.
Vist que la modificació a realitzar consisteix en transferència de crèdit per un import de
38.621,24 € per resultar insuficient el crèdit consignat a l’aplicació econòmica: G/1720/76200
destinada a la finalitat de les despeses a realitzar.
Atès que hi ha crèdit suficient al capítol VI per fer front a la modificació de crèdit mes amunt
citada.
En virtut d’això es proposa l’adopció de la següent:
RESOLUCIÓ
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 2/2018 del pressupost del
Consorci del Parc de la Serralada de Marina per a l’exercici 2018, en la modalitat de
transferència de crèdit entre aplicacions pressupostaries de pressupost de despesa, per import
de 38.621,24 euros, d’acord amb el següent detall:
Aplicació a incrementar:
1720/76200 per import de 38.621,24 euros
Aplicació a disminuir:
1720/65000 per import de 38.621,24 euros.”.

I l’Assemblea General resta assabentada.
6. Donar compte de les resolucions de la Presidència i de la Gerència des de la
darrera sessió.
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 30 al 51 del llibre de
resolucions de l’any 2018.
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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.
7. Precs, preguntes i informació.
No se’n fan.
I sense mes assumptes per tractar, s’aixeca la sessió i s’estén aquesta acta que
signen el president i el secretari delegat que en dona fe.

El president

El secretari delegat

Jesús Calderer Palau

Ferran Gonzalo Sánchez
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