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ASSEMBLEA GENERAL
CONSORCI DEL PARC DE LA SERRALADA DE MARINA
Acta de la sessió celebrada el dia 25 d'abril de 2017

Caracter:
Convocatoria:
Hora de comen~ament:
Hora d'acabament:
U oc:

ordinari
primera
12: 30 hores
13: 45 hores
A la seu del Pare, Ctra. B-500, Km. 6 Tiana

ASSISTENTS

President
Sr. Jesús Calderer Palau
Vicepresident segon
Sr. Alvaro Rodilla García
Vocals
Sr. Xavier Doñate Rodrigo
Sr. lgnasi López Martínez (suplent)
Sr. Gregori Muñoz-Ramos Trayter (suplent)
Secretari delegat
Sr. Ferran Gonzalo Sánchez
Interventora delegada
Sra. Celia Gallego Herrera
Excusen la seva abséncia
Sr. Oriol Lladó Esteller
Sr. Aitor Blanc Aranjuelo
Sr. Alex Mañas Ballesté
No assisteixen
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Sra. Esther Pujol Martí
Sr. Sergio Martin García
Sra. Margarita Santos Jiménez

Altres assistents

Sr. Francesc Bernet Viñas (suplent)
Sr. Ramon Espinach Grau, Gerent del Consorci del Pare de la Serralada de Marina
Sra. Cinta Pérez Figueras, Directora del Pare de la Serralada de Marina
Sr. Toni Navarrete Galera, técnic del Consorci del Pare de la Serralada de Marina
Sr. Quique Rasche Villanova , técnic de !'Oficina Técnica de Pares Naturals de la
Diputació de Barcelona

ORDRE DEL OlA DE LA SESSIÓ

1. Aprovació de l'acta de la sessió del dia 25 d'octubre de 2016.
2. Donar compte del decret que aprova la liquidació del pressupost de l'exercici
2016.
3. Donar compte del decret pel qual s'aprova la modificació de crédit 1/2017 del
pressupost de l'any 2017 del Consorci del Pare de la Serralada de Marina, per
a la incorporació deis romanents de crédit procedents de la liquidació del
pressupost de l'any 2016.
4. Donar compte del decret de baixa d'inventari de dos vehicles i cessió de forma
gratu.ita d'un d'ells.
5. Dictamen pel qual es propasa l'aprovació de l'inventari de béns i drets del
Consorci del Pare de la Serralada de Marina actualitzat a 31 de desembre de
2016.
6. Dictamen pel qual es propasa informar
pressupost de l'exercici 2016.

aprovar el Compte General del

7. Donar compte de les resolucions de la Presidencia i de la Gerencia.
8. Informe de gestió.
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9. Torn de paraules.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

A continuació s'exposen els punts de l'ordre del dia.
1.

Aprovació de l'acta de la sessió del dia 25 d'octubre de 2016.

En haver-se acompanyat amb la convocatoria de la sessió una copia de I'Acta de la
sessió de data 25 d'octubre de 2016, es dona per llegida, i se sotmet a la consideració
deis 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 , I'Acta corresponent a la sessió de I'Assemblea General de data 25
d'octubre de 2016 s'aprova per unanimitat.

2. Donar compte del decret que aprova la liquidació del pressupost de l'exercici
2016.
La Interventora delegada, Sra. Gallego, fa menció de les xifres més representatives
que s'extreuen del pressupost liquidat i informat favorablement perla lntervenció: Estat
d'execució d'ingressos i despeses, resultat pressupostari de l'exercici i romanent líquid
de tresoreria.
Es dóna compte del decret, el text íntegre del qual es transcriu a continuació:
"DECRET
CodiXBMQ

Núm. expedient

Liquidació 2016

Promotor

Consorci del Pare de la Serralada de Marina

Tipus expedient
Objecte

()

~
()

~o
()

w

a:

w

a.
~

Liquidació del pressupost del Consorci del Pare de la Serralada
de Marina de /'exercici 2016

Destinataris

CIF/DNI

Núm. op. comptab/e

lmport total

Altres serveis

50400 Oficina Administrativa i de Suport Jurídic

Ref. interna

GE/22423

1

Actes de referencia VNIS

1

L'article 191.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes /oca/s, aprovat per
Reía/ decret legislatiu 2/2004, de 5 de man; (TRLLRHL), referent al tancament i
liquidació del pressupost deis organismes autónoms, determina que el pressupost de
cada exercici es liquidara, quant a la recaptació de drets i al pagament d'obligacions, el
31 de desembre de /'any natural, quedant a carrec de la tresoreria local e/s ingressos i
pagaments pendents.
Pare de la
Serralada de Marina
3
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D'acord amb l'apartat tercer del mateix artic/e, la liquidació ha estat informada per la
lntervenció delegada i es presenta per a la seva aprovació per la Presidencia del
Consorci de la Serralada de Marina.
Segons l'art. 93. 1 del RO 500/1990, la liquidació del pressupost posara de manifest: a)
respecte del pressupost de despeses, i per a cada partida pressupostaria, e/s credits
inicials, les modificacions i e/s credits definitius, les despeses autoritzades i
compromeses, /es obligacions reconegudes, e/s pagaments ordenats i els pagaments
realitzats; b) respecte del pressupost d'ingressos, i pera cada concepte, les previsions
inicials, les modificacions i les previsions definitives, e/s drets reconeguts i anul·lats,
així com e/s recaptats nets.
Així mateix, en la liquidació s'hauran de determinar: a) e/s drets pendents de
cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31 de desembre; b) el resultat
pressupostari de /'exercici; e) e/s romanents de credit id) el romanent de tresoreria.
Vista /'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, que va entrar en vigor el día 1r de
gener de 2015, per la qua/ s'aprova la lnstrucció del model Normal de Comptabilitat
Local.
Vist l'article 12.18 deis Estatuts del Consorci en relació amb l'article 191.3 del Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes /oca/s, aprovat per Reía/ decret legislatiu
2/2004, de 5 de ma((;, el gerent del Consorci del Pare Serra/ada de Marina propasa a
la Presidencia l'adopció de la següent
RESOLUC/Ó
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Primer.- Aprovar la liquidació del Pressupost del Consorci del Pare Serralada de
Marina de /'exercici de 2016, que es concreta en les següents magnituds basiques:
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Segon.- Donar compte a I'Assemblea General del Consorci, en la primera sessió que
celebri, de la liquidació aprovada perla Presidencia.
Tercer.- Remetre copia de la liquidació del pressupost als órgans competents de la
Generalítat de Catalunya, així com a la Delegació d'Hisenda de Barcelona.
Quart.- Notificar la present resolució a la lntervenció general de la Diputació de
Barcelona. "
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II'Assemblea resta assabentada.

3. Donar compte del decret pel qual s'aprova la modificació de credit 1/2017 del
pressupost de l'any 2017 del Consorci del Pare de la Serralada de Marina, per
a la incorporació deis romanents de credit procedents de la liquidació del
pressupost de l'any 2016.
Es dóna compte del decret, el text íntegre del qual es transcriu a continuació:
"DECRE T
Núm. expedient

Mod credit 0112017

Promotor

P39000000 CONSORCI DEL PARC DE LA SERRALADA DE MARINA

Tipus expedient

lncorporació de romanents

Objecte

Modificació de credit 0112017 del pressupost de /'any 2017 del Consorci
del Pare de la Serralada de Marina, per a la incorporació deis romanents
de credit procedents de la /iquidació del pressupost de l'any 2016.

1

CodiXGL

1

Destinatari

1

Núm. op. Comptab/e

1 /mport total

NIF/DNI

222.917,86 €
1

Altres serveis

50400- Oficina Administrativa i de Suport Jurídic.

Ref. interna

GE/22423

1

1

Acte de referencia VNIS
1

Vista la liquidació del pressupost de 2016 del Consorci del Pare de la Serra/ada de Marina,
aprovada per Oecret de data 27 de febrer de 2017 amb un romanent de tresoreria per
despeses generals de QUATRE CENTS VUITANTA-NOU MIL NORANTA-UN EUROS AMB
CINQUANTA-QUATRE CENTIMS (489.091,54 €) .
Vista la necessitat d'incorporar com a romanents de crédit al pressupost del 2017 crédits
per un import de DOS CENTS VINT 1 DOS MIL NOU CENTS 0/SSET EUROS AMB
VUITANTA-SIS CENTIMS (222.917,86 €), que correspon a crédits el capítols 11, IV, VI i VIl a
finam;ar amb carrec al romanent de tresoreria per despeses generals de la liquidació de
l'exercici 2016.

Vist el que preveu la Base 13 de les Bases d'Execució del pressupost del Consorci del
Pare de la Serralada de Marina per a /'exercici 2017, que /es modificacions de crédits
pressupostaris es regiran pe/ disposat a l'article 182, del text refós de la L/ei
Reguladora de les Hisendes Locals, i els arts. 47 i 48 del RO 500/1990 de 20 d'octubre
i que es podran incorporar a /'exercici següent sempre que existeixin recursos per
finam;ar-/os.

~ Parcdela

~ Serralada de Marino
Xa!xa de Pares Naturals

Vist /'informe de la interventora delegada.
7

A+ AMB:: deAreaMetropolitana
Barcelona

El Consorei del Pare de la Serralada de Marina esta format
també pels ajuntaments de Badalona, Monteada i Reixae , Sant
Fost de Campsentelles, Santa Coloma de Gramenet i Tiana.

Per tot /'exposat, el Gerent propasa l'adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- Aprovar la modificació de credit 112017 del pressupost de 2017 perla incorporació
de romanents de credit procedents de la liquidació del pressupost de l'any 2016 per un
import de DOS CENTS VINT 1 DOS MIL NOU CENTS DISSET EUROS AMB VUITANTASIS CENTIMS (222.917,86 €), d'acord amb el detall que es transcriu a continuació i segons
el que determina l'article 182 182 del Text Refós de la L/ei Reguladora de les Hisendes
Locals i els articles 47 i 48 del RO 500/1990, de 20 d'octubre. Aquesta modificació es
finam;ara amb carrec al romanent de tresoreria per despeses generals de la liquidació de
pressupost de /'exercici 2016.
MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 112017
INCORPORACIÓ DE ROMANENTS
N. Operació

Económica

220140000914
220149000004
220150000797
220160000020
220160000021
220160000257
220160000469
220160000470
220160000471
220160000472
2201600004 73
220160000474
220160000475
220160000476

46200
22700
22706
46200
46200
22700
48901
48901
48901
48901
48901
48901
48901
48901

220160000477

48901

220160000260
220160000358
220160000419
220160000420

46200
22700
22706
22706

Nom tercer.
AJUNTAMENT DE TIANA
NETEGES PULIT GIRONA SL
ORIGO NATURA
AJUNTAMENT DE TIANA
AJUNTAMENT DE TIANA
NETEGES PULIT GIRONA SL
ASSOC/AC/0 EDULIS
BIOSFERA, ASSOCIACIÓ D'EDUCACIÓ AMBIENTAL
AMPA CEIP LES PALMERES
1 F P POMPEU FABRA
GRUP D'ESPELEOLOGIA DE BADALONA.
ELS VEROS DE BADALONA
ASSOCIACIÓ CONREU SERENY
CLUB MONTANYENC MOLLET
CENTRE D'ESTUDIS DEL BARCELONES NORD 1
MARES ME
AJUNTAMENT DE MONTCADA 1 REIXAC
URBACET, SL
DIEGO FERNANDEZ RUIZ
MOISES GUARO/OLA BUFI

Saldo

8.500,00
589,58
3.496,90
9.500,00
7.700,00
581,30
1.050,00
1.400,00
560,00
720,00
787,50
414,59
1.200,00
315,00
495,00
3.500,00
2.806,82
4.235,00
3.905,52
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220160000458
220160000748
220159000005
220160000816
220160000817
220160000818
Total

22706
63200
46200
76200
21000
21000

CENTROPLAG S.L.
XA VIER GUINART ROMERA
AJUNTAMENT DE MONTCADA 1 REIXAC
AJUNTAMENT DE BADALONA
EXCAVACIONS CACERES SL
NATURALEA

6.095,98
47.704,25
3.500,00
50.000,00
23.250,59
40.609,83
222.917,86

FINANQAMENT
ECONÓMIC

DESCRIPCIÓ

87000

IMPORT

Romanent Tresoreria. Pera despeses generals

222.917,86 €

Total

222.917,86 €

Seqon.- Donar compte de la present resolució a /'Assemblea General del Consorci del Pare
de la Serralada de Marina en la propera sessió que se celebri. "
1 I'Assemblea

General resta assabentada.

4. Donar compte del decret de baixa d'inventari de dos vehicles
forma gratui"ta d'un d'ells.

cessió de

Es dóna compte del decret, el text íntegre del qual es transcriu a continuació :

11

Núm. expedient

0 E C RE T

16/2016

1

CodiXBMQ

1

Promotor

P39000000- Consorci del Pare de Serralada de Marina

Tipus expedient

900 - ALTRES

Objecte

Baixa de /'inventari de dos vehicles, i cessió de forma graturta d'un
d'el/s a /'assossiació Catacasa.

~

Destinataris

~o

Núm. op. comptable

1

Assossiació Catacasa

1

NIFIDNI

1

G65778805

(J

(J

l lmport total

UJ

a:

UJ

"~

1

Altres serveis

9

A+ AM 8 :: Area
Metropolitana
de Barcelona

El Consorei del Pare de la Serralada de Marina esta format
també pels ajuntaments de Badalona, Monteada i Reixae, Sant
Fost de Campsentelles, Santa Coloma de Gramenet i Tiana.

CGR-37304

Ref. interna

Acte de referencia VNIS

Vist que el Consorci del Pare de Serralada de Marina disposa en aquest moment de
dos vehic/es, un Nissan, model Patrol, matricula 8-4125-UK i el vehicle marca Nissan,
model Pick-Up 2.5T 4P i matrícula 3091-88V de /'any 2000, que han quedat fora d'ús
tant perles seves característiques com pe/ seu estat i la se va antiguitat.

Vist que el Consorci del Pare de Serralada de Marina ha considerat declarar e/s bens
com a no utilitzables, d'acord amb alió establert a l'article 13 del Reg/ament del
Patrimoni deis Ens Loca/s, aprovat pe/ Oecret 336/1988, de 17 d'octubre.

Ates que I'Assosiació Catacasas ha sol-licitat mitjam;ant escrit al Consorci del Pare de
Serralada de Marina la cessió del ve hiele Nissan, model Pick -Up 2.5T 4P i matrícula
3091 -88V de /'any 2000.
Ates que, I'Associació Catacasa és una associació sense anim de lucre, amb NIF
número G65778805, que trebal/en per contribuir al desenvo/upament de la zona del riu
Casamance. Aquesta zona coneguda com "Les /les", esta integrada per petites
poblacions separades pe/ riu Casamance, on les comunicacions entre els pobles es
fan basicament en barca o a peu.
Vist que, la voluntat de I'Associació és portar el vehic/e mode/ Pick-Up 2. 5T 4P i
matrícula 3091-88V de /'any 2000, al pob/e de Cachouane, situat a la regió de "Les
T/es". Aquest municipi consta de 400 habitants, actua/ment disposen d'un únic vehic/e
en tot el pob/e i e/s sera molt útil disposar d'un a/tre vehicle, per a utilització comú de
tots e/s veins per desplac;aments, transport de material, emergencies, etc.
Ates que es considera adient proposar la cessió del vehic/e Nissan, model Pick -Up
2.5T 4P i matrícula 3091-88V de l'any 2000.
Ates que d'acord amb el que disposa l'artic/e 1O. 3 deis Estatuts del Consorci del Pare
de Serralada de Marina, la competencia per aprovar l'inventari general del consorci
correspon a I'Assemb/ea general, i que no esta prevista en els properes dies la
celebració de cap sessió.
Per tot el que s'ha exposat, el sotasignat proposa a la Presidencia del Consorci del
Pare de Serralada de Marina l'adopció de la següent resolució:

RESOLUCIÓ
Primer.- Declarar amb efectes 20 de setembre de 2016, els bens mob/es: vehicles, un
Nissan, mode/ Patrol, matricula 8-4125-UK i el vehic/e marca Nissan, mode/ Pick-Up
2.5T 4P i matrícula 3091-88V de /'any 2000, els quals consten a l'inventari de béns
mobles del Consorci del Pare de Serralada de Marina, amb el número de registre
següent:
1

Núm.

1

Descripció
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lnventari

26
218

Nissan PickUP 2.5T 4P matricula 3091-BBV
Nissan Patrol matricula B-4125-UK

Com a béns no utilitzab/es pe/ Consorci del Pare de Serralada de Marina.
Segon.- Donar de baixa de l'inventari els esmentats vehic/es, aplicant per el cas del
Vehic/e Nissan Pick el supósit específic de "baixa per cessió gratuila", amb efectes 20
de setembre de 2016.
Tercer.- Autoritzar la cessió gratuila del vehic/e Nissan Pick UP 2. 5T 4P matricula
3091-BBV, a I'Associació Catacasa, amb C/F G65778805 per portar /'esmentat vehicle
al pob/e de Cachouane, situat a la regió de "Les T/es", per a utilització comú de tots e/s
veins per desplar;aments, transport de material, emergéncies, etc.

Si el bé cedit no es destinés a /'ús previst, revertirá automaticament al patrimoni del
Patronat.
Quart.- Comunicar a I'Associació Catacasa que el pagament corresponent a les
despeses de canvi de nom sera a carrec de l'esmentada entitat.
Cinque.- Comunicar aquesta resolució a I'Associació Catacasa, per que procedeixin a
la recollida del vehicle a la seu del Consorci del Pare de Serralada de Marina i a la
tramitació corresponent del efectiu canvi de nom.
Sise.- Condiciona l'efectivitat de la cessió gratuila del vehic/e a /'aprovació de
/'acceptació expressa per part de I'Associació Catacasa, que haura de ser notificada al
Consorci del Pare de Serra/ada de Marina.

Sete.- Donar compte a I'Assemblea General del Consorci, en la primera cessió que
ce/ebri, de la present reso/ució aprovada per la Presidencia."
1 I'Assemblea

General resta assabentada.

5. Dictamen pel qual es proposa l'aprovació de l'inventari de béns i drets del
Consorci del Pare de la Serralada de Marina actualitzat a 31 de desembre de
2016.
L'Assemblea General aprova per unanimitat el present dictamen, el text integre del
qual és transcriu a continuació:
"DICTAMEN
Núm. expedient

02/2016

Promotor

P39000000 Consorei del Pare de la Serralada de Marina

1

CodiXBMQ

1

Tipus expedient
Objecte

Aprovaeió del inventari de béns i drets del Consorei del pare de la
Serralada de Marina aetualitzat a 31 de desembre de 2016
11
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Destinataris

1

Núm. op. Comptable

NIF/DNI

1

341.545,43 €

l lmport total
1

Altres serveis

504040000 Oficina Administrativa i de Suport Jurídic

Ref. Interna

\ Acte de referencia

J

L'artic/e 86 del Reia/ Oecret Legislatiu 781/1986, de 18 d 'abril, pe/ qua/ s'aprova el Text
Refós de les disposicions legals vigents en materia de Regim Local, i l'article 222 del
Text Refós de la Llei Municipal i de Regim Local de Catalunya, aprovat pe/ D.L, 212003,
de 28 d'abril, estab/eixen /'obligació, per a/s ens /oca/s, de rectificar anualment /'inventari
de 1/urs béns i drets, comprensiu deis béns de domini públic i e/s patrimonia/s, e/s drets i
e/s va/ors mobi/iaris.
D'acord amb l'article 222.2 del TRLMRL, l'inventari ha d'ésser objecte d'actualització
continuada, sens perjudici de la seva rectificació i comprovació que s 'ha de fer cada
any, en el primer cas, i cada cop que es renovi la Corporació, en el segon.
Com sigui que correspon a /'Assemb/ea General del Consorci del Pare de la Serralada
de Marina l'aprovació, rectificació i la comprovació de l'inventari, d'acord amb el previst
a l'article 105 del Reglament del Patrimoni deis Ens Locals, aprovat per Decret
336/1988, de 17 d'octubre.
En virtut de tot aixó, el Gerent sotasignant propasa que el President del Consorci elevi a
/'Assemb/ea General, l'adopció del següent:

A CORO
Primer.- Aprovar la rectificació de l'inventari de béns i drets del Consorci del Pare de la
Serra/ada de Marina, referit a 31 de desembre de 2016, per import global de TRESCENTS QUARANTA-UN MIL CINC-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB
QUARANTA-TRES CENTIMS (341 .545,43 €), tal i comes detalla a continuació amb el
resum general de data 31 de desembre de 2016 i la conci/iació inventari balanc; a 31
de desembre de 2016.
RESUM GENERAL
A 31 de desembre de 2016

Les dades del inventari, que són un reflex fidel de les trobades en e/s documents i
antecedents de tota mena, consultats a 31 de desembre de 2016, donen /loe al
següent quadre resum :
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VALORACIÓ
31 /12/2016
1.

Béns de Domini Públic
1o1.628,57€

- Edificis
Total 1
2.

101.628,57€

Béns Patrimonials
- Elements informatics

768,34 €

- Equips de procés d' informació

179,66 €

- Vehicles

59.127,11 €

- Maquinaria general

19.088,45 €

- Aparells de mesura

380,83 €

- Instal· lacions de servei públic

35 .205,72 €

- Eines i estris

2.137,9 1 €

- Mobiliari general (simple)

34.608 ,61 €

- Mobiliari general (quantitat)

28 .107,62 €

- Mobiliari urba

7.646,00 €

- Mobles de valor economic

313 ,45€

- Equips d' oficina i fotoco piadores

1.56 1,29 €

- Fons bibliografic i audiovisual

44.726,42 €

- Contenidors i galledes

356,22 €

- Equips de tractament d' imatge, so i il·luminació

941 ,43 €

- Programari (Software)

4.767,80 €
Total2

3.

Béns revertibles

239.916,86 €
0,00 €

Total3

ii'OTAL-

0,00€

341

AY.._,nE

Importa la valoració total deis béns i drets que pertanyen a aquest Consorci, a 31 de
desembre de 2016, la quantitat de TRES-CENTS QUARANTA-UN MIL CINC-CENTS
QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS (341 .545,43 €)
CONCILIACIÓ INVENTARI-BALANC
~

~

u

~

~

8
UJ

a:

._
UJ

;t

Parcde ta
Serralada de M .

Xarxa de R
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A 31 de DESEMBRE de 2016
INVENTARI

l.

Béns de domini Públic ................. . ... . ..... .......... .................................. 101.628,57 €

2.

Béns Patrimonials ... ... ... ................................................................ 249.916,86 €

TOTAL INVENT ARI

341.545,43 €

3.

Béns de domini Públic .................. ... ............ .......... .... .................................. 1O1.628,57 €

4.

Béns Patrimonials ..... ........... ....... .... .............. .. ................. ............................. 249.916,86 €

341.545,43 €

Pare de a
Serralada de Marin..
Xarxa de Pares Naturals
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BALAN<;

A- lmmobilitzacions Materials

1.025.859,84 €

- Edificis

121.484,65 €

- Equips de procés d' informació

10.665,84 €
1.040,60 €

- Elements informiltics
- Equips de procés d'informació

843,37 €
153.750,03 €

- Vehicles
- Maquinaria general

63.507,84 €

- Aparells de mesura

589,69 €

- Instal·lacions de servei públic

107.087,95 €
3.435,25 €

- Estris i eines

403.310,84 €

- Mobiliari general (simple)
- Mobiliari general (quantitat)

32.594,32 €

- Mobiliari urba (inversió)

11.126,17 €

- Mobiliari urba (simple)

42.061 ,16 €

- Equips d' oficina i fotocopiadores

16.672,73 €

- Fons bibliografic i audiovisual

55.859,65 €
635,25 €

- Contenidors i galledes

1.194,50 €

- Equips de tractament d' imatge, so i il·luminació

27.558,03 €

B- lmmobilitzacions immaterials

15.910,26 €

- Propietat intel·lectual
- Propietat industrial

2.447,60 €

- Programari software adquirit

9.200,17€
0,00 €

C- PATRIMONI CEDIT

ti'OTAI BALANC:

JJ)SJ.41'7.8743

Segon.- Trametre una cop1a de 1'/nventari - Balam; a 31 de desembre de 2016,
autoritzada per la Secretaria i amb el vist-i-plau del President, al Departament de
Governació de la Generalitat de Catalunya, en aplicació del que disposa l'article 86 del
Text Refós de /es disposicions /ega/s vigents en materia de Regim Local, aprovat pe/
ROL 781/1986, de 18 d 'abril, i l'article 105.3 del Reglament de patrimoni deis Ens
Locals."
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6. Dictamen pel qual es proposa informar
pressupost de l'exercici 2016.

aprovar el Compte General del

L'Assemblea General aprova per unanimitat el present dictamen, el text integre del
qual és transcriu a continuació:

"DICTAMEN
Núm. expedient

03/2016

Promotor

P39000000 Consorci del Pare de la Serralada de Marina

Tipus expedient

900 Altres

Objecte
Destinataris

Dictamen que propasa informar i aprovar el Compte General del
pressupost de l'exercici 2016.
1 CIF/DNI

Altres serveis

50400 Oficina Administrativa i de Suport Jurídic

Ref. interna

Cdr 1 ext. 37321

1

Codi XBMQ

1

1

1

Acle de referencia
1

Vist i examinat el compte General del Consorci del Pare de la Serra/ada de Marina, el
que posa de manifest la gestió realitzada en els aspectes económic, financer,
patrimonial i pressupostari de l'exercici referit, de conformitat amb alió que preveu
l'article 208 del Text refós de la L/ei reguladora de les hisendes /oca/s {TRHL), aprovat
pe/ Reía/ Oecret Legis/atiu 212004, de 5 de man:;.
Ates que la formació i la documentació complementaria del Compte General s 'ajusta a
la instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, aprovada per I'Ordre
HAP/178112013, de 20 de setembre, del Ministeri d'Economia i Hisenda, a /'empara del
que disposa l'artic/e 21 O, en relació a /'artic/e 203. 1. d. del/a TRHL.
Finalitzat /'exercici pressupostari i comptable, el Consorci de la Serra/ada de Marina ha
procedit a formar i elaborar els estats i comptes anuals, així com e/s annexos, que
amplíen la informació continguda a/s estats anuals, comprensius de totes les
operacions pressupostaries, independents i auxi/iars, patrimonials i de Tresoreria
portades a terme durant l'exercici de 2016, conforme amb alió que preveuen, el Text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pe/ ROL 212004, de 5 de
man:; i la regla 47 de /'ordre HAP/178112013, de 20 de setembre, del Ministeri
d'Economia i Hisenda, per la qua/ s'aprova la lnstrucció del mode/ normal de
Comptabilitat Local.
A/s Estats anuals assenyalats, s'hi acompanyen, en compliment d'alló que disposa la

regla 45. 1 de la lnstrucció de Comptabilitat, els següents annexos: 1) Balam:;; 2)
Compte de Resultats Económico-Patrimonial; 3) L'estat de canvis en el patrimoni net;
4) l'estat de fluxes d'efectiu; 5) Estat de Liquidació del Pressupost; 6) Memoria.
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Els estats i comptes esmentats, apareixen degudament justificats amb caracter
general amb els documents comptables i Llibres de Comptabilitat a que fa referencia
el Títo/11 de la lnstrucció de Comptabilitat.
Per tot aixó, un cop elaborat per la intervenció, segons estableixen les bases
d'execució del pressupost, el compte general de /'exercici 2016 se sotmet a informe
de I'Assemblea General constituida en aquest acte, també, en Comissió Especial de
Comptes.
Per tant, el sotasignat, Gerent del Consorci del Pare de la Serralada de Marina,
presenta el compte general del consorci de l'any 2016, pera ser informal i aprovat, si
s'escau, per I'Assemblea General, previa la informació pública preceptiva, tot
proposant l'adopció del següent:

A CORO
Primer.- Informar favorablement i aprovar el Compte General del Consorci del Pare
de la Serralada de Marina de l'exercici 2016 integral pels estats i comptes anuals,
determinats a l'article 209 Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat pe/ ROL 212004, de 5 de man;, i a HAP/178112013, de 20 de setembre, del
Ministeri d'Economia i Hisenda, perla qua/ s'aprova la lnstrucció del model normal de
Comptabilitat Local.
Segon.- Exposar al públic el Compte General del Consorci del Pare de la Serralada de
Marina de l'exercici de 2016, de conformitat amb el que disposa /'artic/e 212 del Text
Refós de la L/ei 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 caracter definitiu el Compte General de /'exercici
2016 del Consorci del Pare 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'a/16
que disposa /'artic/e 212.5 del dit text refós de la 1/ei reguladora de les Hisendes Locals
i l'article 9 de la L/ei 1511991, de 4 de julio/, de modifica ció de la 1/ei 611984, de 5 de
marr;, de la Sindicatura de Comptes."

7. Donar compte de les resolucions de la Presidencia i de la Gerencia.

El Secretari delegat dóna compte de la relació de resolucions de la Presidencia
adoptades des de la darrera sessió de I'Assemblea General i que corresponen al
funcionament ordinari de l'ens, numerades amb els números del 118 al 155 del llibre
de resolucions de l'any 2016 i amb els números de 1'1 al 35 del llibre de resolucions de
l'any 2017.
l;l
u.

()

~o

()

UJ

a:

Comenta que si els membres de I'Assemblea volen ampliar la informació, els decrets
així com els expedients corresponents es troben a la seva disposició a la Secretaria
del Consorci.

UJ
Q.

rt
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8.

Informe de gestió.

La Sra. Pérez, Directora del Pare, lliura als assistents un dossier amb !'informe de
gestió que compren les activitats efectuades i la proposta d'actuacions per a l'any
2017.
Tot seguit inicia la seva exposició, projectada en powerpoint, segons els apartats que
es descriuen a continuació:
1. Conserva ció i tractament físic del territori
Seguiment i accions de conservació de flora
Seguiment i accions de conservació de fauna
Accions de divulgació Uornades i nova web sobre conservació de la
biodiversitat)
Plans d'actuació
o Millora d'accés al Pare pel torrent de I'Amigó
o Millora de pinedes i boscos al barranc de Montcerda
o Millora de zones cremades a l'area de les oliveres mirador del
bosq uet de les eseo les
Realització de podes en altura a Les Comunes
Millora de l'estat ecológic de la part baixa del torrent de la Vallen<;ana
El President comenta que sembla que no sera possible continuar comptant amb la
inversió que ha suposat per la xarxa de pares naturals als darrers anys la celebració
del conveni amb "La Caixa" dones aquesta institució ha decidit redirigir-se més cap a la
investigació sanitaria.
Pla de vigilancia contra incendis forestals
Torres Alfa i Bravo coordinades perla Diputació de Barcelona i torre Charli coordinada
pel Pare de Collserola amb diferent periodificació que segons indica la Sra. Pérez, a
instancia del Sr. López, resta fixada en base a estadístiques prévies i a la disponibilitat
pressupostaria.
2. Foment del desenvolupament i de la participació
Millora en infraestructures i serveis generals
o Manteniment de camins
o Treballs a l'entorn de !'Oficina del Pare a la Conreria
o Programa anual de subvencions a entitats (de 19 sol·licituds se'n
concediran probablement 17)
o Senyalització
18
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ltinerari de La Vall de Pomar

A continuació pren la paraula el Sr. Navarrete per exposar la part de !'informe de gestió
dedicada a explicar el programa següent:
3. Ús públic i educació ambiental
Pla especial de protecció i millora del sector sud de la Serralada de Marina
Equipaments
o Punts d'informació
o Equipaments d'educació ambiental
o Arees d'esplai
o Centre de documentació
o Mirador del Collet de la Vallenc;ana
o Oficina del Pare
Pla d'itineraris
Freqüentació (de l'any 2011 a l'any 2016)
Activitats organitzades per entitats o empreses al Pare (tramitació,
temporalitat i nombre d'activitats de 2011 a 2016)
Visitants i usuaris al Pare. Sones practiques
Voluntariat
o Organització d'activitats amb el Cercle de voluntaris deis Pares
Naturals
o Col ·laboració técnica amb voluntariat corporatiu d'empreses
Activitats pedagógiques i de difusió
o Exposició itinerant sobre el Pare
o Audiovisual
o Concurs de fotografia
Participació en programes europeus
o Jornada de neteja europea o Clean-l}p day
o Dia europeu deis pares
Passejades guiades (41 passejades fins abril 2017)
Programes de la Xarxa de Pares
o Viu el Pare escolar
o Matinal al Pare
o Poesia als Pares
o Nit d'estels a I'Observatori
Seguidament, la Sra. Pérez comenta la darrera part de !'informe dedicada al programa
següent:
~

u

~o

8

4. Activitats generals

u

UJ

a:

UJ
Q.

Tramitació d'expedients (89 informes)

lE
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Altres documents
o Memoria
o Pla d'objectius i actuacions
Evolució interanual d'indicadors (de 2013 a 2016)
Assoliment d'objectius per programes 2016 (grau alt de compliment)
9.

Torn de paraules.

El Sr. Bernet apunta la necessitat de solucionar els problemes que genera la pluja a
Torribera, en concreta la riera de Can Zam.
El Sr. Muñoz-Ramos, d'acord amb el comentat pel President del Consorci sobre la
redirecció de "La Caixa" cap al suport de projectes lligats a la investigació sanitaria,
posa sobre la taula la possibilitat de valorar la seva connexió amb la seva propia línia
de treball d'envelliment actiu per poder obtenir recursos per implementar un projecte
de recuperació de fonts a rArea de Can Ruti.
Alhora, el Sr. Muñoz-Ramos comenta també la problematica existent envers els
senglars i la necessitat d'adoptar una resolució al respecte d'entre la multitud de
variants possibles.
Finalment, el Sr. Rodilla mostra la seva satisfacció per l'assoliment del conveni entre el
Consorci i I'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per a la col·laboració en la
gestió de l'equipament municipal centre d'educació ambiental Ecometropoli al Pare.
1 sense mes assumptes per tractar, s'aixeca la sessió i s'estén aquesta acta que
signen el President i el Secretari delegat que en dóna fe.
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