2CP04/12

Acta de la sessió ordinària del Consell Plenari del Consorci del Parc de la Serralada Litoral
celebrada el 21 de novembre de 2012

A Alella, comarca del Maresme, a les tretze hores i deu minuts del dia 21 de novembre de
2012, es reuneixen en sessió ORDINÀRIA del CONSELL PLENARI a la Sala d’Actes de la
Masia de Can Magarola d’Alella, d’acord amb el que disposa el Decret del President 015/12, de
12 de novembre,
sota la Presidència del Sr. Rafael Ros i Penedo, els representants designats pels Ens
consorciats següents:
Sr. Andreu Francisco i Roger, representant de l’Ajuntament d’Alella.
Sr. Pere Móra Juvinyà, representant de l’Ajuntament d’Argentona.
Sr. Rafael Ros Penedo, representant de l’Ajuntament de La Roca del Vallès.
Sra. Maria Rosa Viñallonga Antich, representant de l’Ajuntament de Montornès del Vallès.
Sr. Antoni López Guillén, representant de l’Ajuntament de Premià de Dalt
Sra. Teresa Casellas Abella, representant suplent de l’Ajuntament de Teià.
Sr. David Ricart Miró, representant de l’Ajuntament de Vallromanes.
Sr. Joan Adell i Pla, representant de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt.
Sr. Joaquim Brustenga Etxauri, representant del Consell Comarcal del Vallès Oriental.
Assisteixen també, amb veu i sense vot:
Marc Almendro Campillo, representant suplent de l’Ajuntament d’Alella.
Lluís Vázquez Ribas, assistent en representació de la Generalitat de Catalunya.
Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci
Sr. Jordi Bellapart Colomer, Conseller Delegat del Consorci
Sr. Quique Rasche Villanova, Cap de la Direcció Territorial Oriental de l’Àrea d’Espais Naturals
de la Diputació de Barcelona.
Han excusat la seva assistència:
Sra. Olivia Mones Estévez, representant de L’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles.
Sr. Andreu Carreras Puigdelliura, representant de la Diputació de Barcelona.
Sr. Marià Morera Goberna, representant de la Generalitat de Catalunya.
No han assistit:
Sra. Núria Pera Maltes, representant de l’Ajuntament de Cabrera de Mar.
Sra. Marina Infiesta Sander, representant de l’Ajuntament de Cabrils.
Sr. Juan Francisco Garcia Cava, representant de l’Ajuntament de Martorelles
Sr. Héctor González Guijarro, representant de l’Ajuntament de Tiana
Sr. Ramon Majà Esteve, representant de l’Ajuntament de Vilanova del Vallès
Sr. Eudald Calvo i Català, representant del Consell Comarcal del Maresme
Hi ha quòrum de constitució en primera convocatòria segons l’establert a l’article 22.2 dels
Estatuts vigents del Consorci i a l’article 98. c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text refós del a Llei Municipal i de Règim local de Catalunya.
Essent les 13.30 hores, en segona convocatòria s’obre l’acte donant-se compte per part del Sr.
Secretari, Sr. Santiago Pérez Olmedo, dels punts que consten a la convocatòria i que ja són del
coneixement dels assistents.

Amb caràcter previ, el Sr. President cedeix la paraula al Sr. Vicepresident 1r i Alcalde d’Alella,
Sr. Andreu Francisco i Roger, el qual intervé per tal de donar la benvinguda als assistents a
questa sessió de Consell Plenari que es fa al municipi d’Alella, a la Masia de Can Magarola,
que està previst es converteixi en futura seu del Consorci del Parc de la Serralada Litoral.
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 2CP03/12 DE 19 DE
SETEMBRE DE 2012
Havent estat distribuït l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del Consell Plenari del
Consorci Parc Serralada Litoral 2CP03/12 de 19 de setembre de 2012 juntament amb la
tramesa de la convocatòria de la present sessió, seguidament se sotmet a votació.
A continuació, per unanimitat dels assistents, s’aprova l’acta de la sessió ordinària del Consell
Plenari del Consorci Parc Serralada Litoral 2CP03/12 de 19 de setembre de 2012.
2.- PRESA DE POSSESSIÓ DE NOUS REPRESENTANTS, SI S’ESCAU.
No estan presents a la sessió plenària cap dels nous representants que han estat nomenats
per alguna de les entitats consorciades i que resten pendents de prendre possessió del càrrec.
3.- INFORMACIÓ, SI S’ESCAU, SOBRE EL PROCÉS D’AMPLIACIÓ DE L’EIN LA
CONRERIA-SANT MATEU-CÉLLECS.
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci que
exposa extensament aquest punt de l’ordre del dia:
Calendari tramitació memòria ampliació EIN:
• Aprovació inicial memòria ampliació EIN: 25 octubre 2012
• Pla de participació: 26 octubre a 25 novembre 2012
• Audiència formal als ens locals: desembre-gener 2013
• Resposta al·legacions i incorporació modificacions: gener–juny 2013
Aprovació definitiva: juny 2013
Seguidament intervé el Sr. President, que manifesta que s’està al final de tot el procés i que en
el següent Consell Plenari s’intentarà informar de com a quedat.
4.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PROGRAMA D’OBJECTIUS I ACTUACIONS PER
L’EXERCICI 2013.
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci que
exposa extensament aquest punt de l’ordre del dia:
Programa

1. Conservació i
tractament físic del
territori

Línies estratègiques 2013
-Redacció pla de conservació.
-Execució actuacions millora espais oberts-pasturatge
-Redacció del catàleg de fonts i basses del parc
(Vallès Oriental). Execució actuacions prioritàries de millora
de basses i fonts
-Execució ruta de patrimoni arqueològic. Execució actuacions
prioritàries de conservació patrimoni arqueològic

-Optimització dispositiu de prevenció d’incendis
-Desenvolupament Pla Bàsic de Prevenció
d'Incendis.
-Manteniment xarxa de punts d’aigua
i punts de guaita
-Cooperació en fórmules de gestió conjunta Ajuntaments i
entitats del territori. Custòdia del territori.
-Impuls Associació de Propietaris Forestals del parc
-Consolidació Assemblea d’Entitats
2. Foment del
desenvolupament i
participació

-Execució pla de foment de l’activitat econòmica
-Desenvolupament programa Parc a Taula. Organització
mercats, itineraris enogastronòmics i punts d’informació
adherits
-Desenvolupament programa cultural Viu el Parc
-Pla de manteniment de la xarxa viària
-Pla de senyalització.
-Pla comunicació pertinença parc
-Desenvolupament pla director d'itineraris.

3. Ús social i educació
ambiental

4. Activitats generals

-Desenvolupament actuacions Pla d’Ús Públic:
-Construcció àrees d’aparcament
-Construcció àrees de mirador
-Consolidació xarxa de punts d’informació
-Pla de participació PUP. Ordenances d’ús públic
-Pla d’educació ambiental
-Desenvolupament procés ampliació de l’EIN
-Impuls mecanismes col·laboració externa

A continuació i per part del Sr. Secretari es dóna lectura a la proposta d’acord. Seguidament,
se sotmet a votació el present punt de l’ordre del dia, essent que per unanimitat dels assistents
s’aprova el següent acord:
“Com a resultat de les reunions mantingudes amb els representants i alcaldes dels diferents
ens que composen el Consorci del Parc de la Serralada Litoral, amb l’objecte de consensuar
els objectius i actuacions que es consideren més rellevants per a dur a terme al llarg del proper
exercici mitjançant la gestió delegada a aquest Consorci, i tenint en compte la possibilitat de fer
viable la seva consecució tenint en compte els recursos humans, material i econòmics de que
es disposa, per compte pròpia bé mitjançant els convenis subscrits amb les diferents
administracions, ha estat redactat el Programa d’objectius i actuacions 2013.
El contingut d’aquest programa relatiu a les actuacions als diferents termes municipals ha estat
presentat als respectius representants per a la seva ratificació amb antelació a aquest tràmit
d’aprovació.
En el dit programa s’inclouen també actuacions de caràcter supramunicipal i d’organització
general dels serveis.
Vist el que consta a la Memòria de presidència adjunta a l’expedient del Pressupost del
Consorci per l’exercici 2013.

Tenint en compte aquestes consideracions es proposa l’adopció dels següent acords:
PRIMER.- Aprovar el Programa d’objectius i actuacions 2013 del Consorci del Parc de a
Serralada Litoral
SEGON.- DONAR PUBLICITAT del seu contingut mitjançant la pàgina web del parc
www.diba.cat/parcsn/litoral (Documentació/Gestió/Programa d’activitats 2012)”
5.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PRESSUPOST, DE LA PLANTILLA I DE LA RELACIÓ
DE LLOCS DE TREBALL PER A L’EXERCICI 2013.
El Sr. President exposa la configuració del pressupost per a la anualitat 2013, i manifesta que
es preveu que la Diputació de Barcelona pugui fer una aportació major que la inicialment
pressupostada, i que en tot cas pugui fer que porti a rebaixar la quota dels municipis, però en
tot cas està pendent d’aprovació, cosa per la qual no es pot incorporar en la present redacció
del document de pressupost 2013.
A continuació demana la paraula el Sr. Marc Almendro Campillo, representant suplent de
l’Ajuntament d’Alella, que intervé per proposar que si es produeix una rebaixa de la quota dels
ajuntaments en un futur breu, es pogués destinar un 25 % d’aquest estalvi a obres d’inversió; a
la qual el Sr. President li respon que és un tema que s’ha d’estudiar molt.
A continuació cedeix la paraula a la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci, que
intervé per exposar extensament aquest punt de l’ordre del dia, manifestant que hi ha la
previsió d’un possible modificació, en el seu cas, al mes de gener, per incorporar, si s’escau, la
major participació econòmica de la Diputació de Barcelona i la minoració, si s’escau, de les
quotes dels municipis.
Ingressos:
Diputació de Barcelona
380.670 €
Generalitat de Catalunya
78.204 €
Ajuntament d’Alella
24.855 €
Ajuntament d’Argentona
39.804 €
Ajuntament de Cabrera de Mar
16.291 €
Ajuntament de Cabrils
16.149 €
Ajuntament de Martorelles
14.585 €
Ajuntament de Montornès del Vallès
37.914 €
Ajuntament de Premià de Dalt
27.201 €
Ajuntament de la Roca del Vallès
45.160 €
Ajuntament de Sta. Mª de Martorelles
4.829 €
Ajuntament de Teià
5.000 €
Ajuntament de Tiana
3.269 €
Ajuntament de Vallromanes
11.186 €
Ajuntament de Vilanova del Vallès
5.000 €
Ajuntament de Vilassar de Dalt
25.733 €
Consell Comarcal del Maresme
10.117 €
Consell Comarcal del Vallès Oriental
7.733 €
TOTAL
725.458,22 €
INGRESSOS

787.236 €

725.458,22 €

-Manteniment aportacions Ajuntaments, Generalitat i Diputació.
-Reducció aportació ajuntaments Teià i Vilanova del Vallès.
-Recolzament campanya prevenció d’incendis Diputació de Barcelona.
DESPESES

787.236 €

725.458,22 €

Cap. I Despeses de personal

552,419 €

518.754,17 €

-Optimització durada campanya prevenció d’incendis. Coordinació amb equips de
vigilància mòbil (OTPMIF)
-Reducció retribucions bàsiques i contenció 5% complements
Cap. II Despeses corrents

193.885 €

150,755,19 €

Reducció partides per finalització servei contractat / renegociació contractes
172.210 - Manteniment d’infraestructures i béns. Manteniment:. 31.939,6 €
172.227.00.01 – Neteja de punts d’abocament. RRHH propis. Reducció: 3.000,00€
172.227.06 – Estudis i treballs tècnics. Pla Conservació i Pla participació UP.
Reducció:27.740,15 €
172.227.99 – Assistència a punts d’informació, centre de documentació i activitats de
participació. Manteniment: 13.360 €
Cap. IV Transferències corrents

7.331 €

10.231,52 €

172.462 Subvencions ajuntaments: punts d’informació. Can Boquet (Vilassar de Dalt),
Can Lleonart (Alella) i assessorament creació escola natura Can Rabassa (Vilanova del
Vallès) 10.131,52€
172.48103. Subvenció Centre documentació parc 1.100 €
Cap. VI Inversions

33.100 €

44,217,34 €

172.609 - Altres inversions noves en infraestructures i béns d'ús general:
Projecte de restauració de fonts i punts d'aigua del Vallès Oriental 10.000,00€
Restauració de l'accés ruta patrimoni: cova de la Granota, de can Nadal i de les
Encantades 2.000,00€
Obres de millora de la xarxa viària: pujador de la font Picant, Serra de Teià, can BoquetRoca d'en Toni, St. Sebastià-can Boquet, font d'en Mamet 12.717,34 €
Àrees d'aparcament: Roca d'en Toni, coll de Clau, central elèctrica, mútua metal•lúrgica,
font Picant de Cabrera de Mar 5.000,00€
Miradors: Baldiri, Castellruf, Lledó, Can Planas, turó dels Oriols 5,000,00€
172.62 - Inversions noves associades al funcionament operatiu dels serveis
Adequació de Can Magarola 5.000,00€
Adequació de Can Girona
2.500,00€
Instal•lació repetidor torre guaita Céllecs 2,000,00€
A continuació es produeix un breu debat entorn la conveniència que el document que s’ha de
sotmetre a aprovació sigui ja amb les dades escaients de finançament per part de la Diputació
de Barcelona, o bé una modificació de pressupost posterior. Finalment el Sr. President deixa
sobre la taula el present punt de l’ordre del dia per tal que sigui reconfigurat, si s’escau, amb les
dades definitives d’aportació de la Diputació de Barcelona i de les quotes dels ajuntaments.

Essent les 14:33 hores s’absenta de la present sessió de Consell Plenari el Sr. Sr. Quique
Rasche Villanova, Cap de la Direcció Territorial Oriental de l’Àrea d’Espais Naturals de la
Diputació de Barcelona.
6.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CALENDARI DE SESSIONS DE LA COMISSIÓ
EXECUTIVA I DEL CONSELL PLENARI PER A L’EXERCICI 2013.
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci, que
intervé per exposar aquest punt de l’ordre del dia.
A continuació i per part del Sr. Secretari es dóna lectura a la proposta d’acord. Seguidament,
se sotmet a votació el present punt de l’ordre del dia, essent que per unanimitat dels assistents
s’aprova el següent acord:
“L’article 20 dels vigents Estatuts del Consorci disposa que “El Consell Plenari es reunirà, com
a mínim, un cop cada trimestre, en sessió ordinària. El Consell Plenari definirà les dates i hores
de celebració de les sessions”.
D’altra banda el Consorci compta amb una Comissió Executiva que atén, entre d’altres funcions
prestar suport en la confecció de l’ordre del dia de les sessions plenàries.
És per això que es proposa al Consell Plenari l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar el calendari de sessions ordinàries segons el criteri següent:
Les reunions de la Comissió Executiva tindran lloc el 6 de març, el 5 de juny, el 12 de setembre
i el 6 de novembre de 2013 a les 09,30 hores
Les sessions ordinàries del Consell Plenari tindran lloc el 20 de març, el 19 de juny, el 25 de
setembre i el 20 de novembre de 2013 a les 13,00 hores”
7.- APROVACIÓ DEFINITIVA, SI S’ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST
2011.
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci, que
intervé per exposar aquest punt de l’ordre del dia.
A continuació i per part del Sr. Secretari es dóna lectura a la proposta d’acord. Seguidament,
se sotmet a votació el present punt de l’ordre del dia, essent que per unanimitat dels assistents
s’aprova el següent acord:
“Vist l’expedient del Compte General del Pressupost de l’exercici 2011
Vist l’informe de la Comissió Especial de Comptes de data 19 de setembre de 2012 i atès que
el compte esmentat ha estat exposat al públic mitjançant la publicació d’un edicte en el tauler
d’anuncis del Consorci i en el Butlletí Oficial de la Província de 2 d’octubre de 2012, sense que
s’hagin presentat reclamacions durant el període d’exposició que va finir el 29/10/12
Vist l’article 212 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
de les Hisendes Locals; vist l’article 9.1 de la Llei 6/1984, de 5 de març, de la Sindicatura de
Comptes de Catalunya, el Consell Plenari acorda per majoria simple:
Primer.- APROVAR el Compte General del Pressupost corresponent a l’exercici de 2011

Segon.- TRAMETRE a la Sindicatura de Comptes de Catalunya un exemplar de l’esmentat
Compte, juntament amb una còpia de l’expedient administratiu.”
8.- APROVACIÓ, SIS S’ESCAU, DE SIS FITXERS AMB DADES DE CARÀCTER PERSONAL
DE TITULARITAT DEL CONSORCI.
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci, que
intervé per exposar aquest punt de l’ordre del dia.
A continuació i per part del Sr. Secretari es dóna lectura a la proposta d’acord. Seguidament,
se sotmet a votació el present punt de l’ordre del dia, essent que per unanimitat dels assistents
s’aprova el següent acord:
“La creació, modificació o supressió de fitxers de dades de caràcter personal de les
administracions públiques té la seva regulació a l’article 20 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13
de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i en els articles 52 a 54del
Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de
desenvolupament de l’esmentada Llei Orgànica (RLOPD). Aquestes normes indiquen que la
creació, modificació o supressió dels fitxers s’ha d’efectuar per mitjà de disposició de caràcter
general o acord que s’ha de publicar en el diari corresponent. A partir de la seva aprovació
definitiva, la informació bàsica dels fitxers s’ha de notificar a l’Autoritat Catalana de Protecció de
Dades, d’acord amb l’art. 11.2.a de la Llei 3272010, d’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de
Protecció de Dades, per a la seva inscripció al Registre de fitxers públics.
El Consorci del Parc de la Serralada Litoral disposa dels fitxers de caràcter personal creats per
dur a terme els objectius i serveis que té encomanats d’acord amb els seus Estatuts següents:
-

Personal
Propietaris
Residents
Usuaris
Recursos Humans
Proveïdors

Pels motius exposat es proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar inicialment la creació i la regulació de sis fitxers amb dades de caràcter
personal de titularitat del Consorci del Parc de la Serralada Litoral, la identificació i descripció
detallada dels quals es descriu a continuació:
NOM DEL FITXER: PERSONAL
Responsable del fitxer: CONSORCI DEL PARC DE LA SERRALADA DEL LITORAL
Nivell de seguretat: Bàsic
1) Estructura del fitxer.
- Dades identificatives: CIF / NIF, número de la seguretat social, nom i cognoms, direcció
postal i/o electrònica, telèfon, imatge.
- Altres dades identificatives: lloc de treball, càrrec, funció, número de treballador, signatura,
dades del lloc de treball, dades fiscals
- Dades protegides: no correspon
- Altres dades especialment protegides: no correspon
2) Informació sobre el fitxer.
- Finalitat i usos previstos: Gestió de contractes i nòmines.
- Descripció: Fitxer per a la confecció de nomines i gestió laboral dels treballadors de
l’empresa.
3) Persones o col·lectius que es pretengui obtenir o que resulten obligats a

subministrar les dades personals i la seva procedència.
- Origen de les dades: Propi interessat o representant legal,
- Col·lectius interessats: Personal del Consorci
4) Procediment utilitzat en la recollida de dades: El treballador les entrega personalment.
5) Cessions previstes: Servei extern de gestoria. Organismes de la Seguretat Social i del
Ministeri d’Hisenda.
6) Sistema de tractament: Mixt
7) Encarregat del tractament: Gestoria Barceló S.L.
8) Servei o unitat davant el qual puguin exercir els drets d'accés, rectificació,
cancel·lació i oposició: CONSORCI DEL PARC DE LA SERRALADA DEL LITORAL
Av. Onze de Setembre, 53, 1r 08349, Cabrera de Mar, Barcelona Nif: P0800047C
Tel: 937540024 Fax: 937540022 e-mail: p.slitoral@diba.cat
NOM DEL FITXER: PROPIETARIS
Responsable del fitxer: CONSORCI DEL PARC DE LA SERRALADA DEL LITORAL
Nivell de seguretat: Bàsic
1) Estructura del fitxer.
- Dades identificatives: Nom i cognoms, Cif / NIF, adreça postal i electrònica, telèfon, ubicació
de les finques en propietat (referència cadastral)
- Altres dades identificatives: Pertinença a entitats o associacions
- Dades protegides:. no correspon
- Altres dades especialment protegides: no correspon
2) Informació sobre el fitxer.
- Finalitat i usos previstos: Obtenció d’autoritzacions per a l’execució d’accions de millora del
medi. Altres finalitats.
- Descripció: Fitxer per a la gestió de propietaris de dins del Parc de la Serralada del Litoral.
3) Persones o col·lectius que es pretengui obtenir o que resulten obligats a subministrar
les dades personals i la seva procedència.
- Origen de les dades: Propi interessat o representant legal. Altres persones físiques diferents
al interessat o representant legal. Fonts accessibles al públic, Registres públics,
Administracions públiques.
- Col·lectius interessats: Propietaris
4) Procediment utilitzat en la recollida de dades:
5) Cessions previstes: Registres públics, Altres òrgans de l’administració pública,
Administració pública amb competència en la matèria. Cossos de seguretat.
6) Sistema de tractament: Mixt
7) Encarregat del tractament: Consorci del Parc de la Serralada Litoral
8) Servei o unitat davant el qual puguin exercir els drets d'accés, rectificació,
cancel·lació i oposició: CONSORCI DEL PARC DE LA SERRALADA DEL LITORAL
Av. Onze de Setembre, 53, 1r 08349, Cabrera de Mar, Barcelona Nif: P0800047C
Tel: 937540024 Fax: 937540022 e-mail: p.slitoral@diba.cat
NOM DEL FITXER: RESIDENTS
Responsable del fitxer: CONSORCI DEL PARC DE LA SERRALADA DEL LITORAL
Nivell de seguretat: Bàsic
1) Estructura del fitxer.
- Dades identificatives: Nom i cognoms, Cif / NIF, Adreça postal i electrònica, Telèfon.
- Altres dades identificatives: Imatge de la propietat
- Dades protegides; no correspon
- Altres dades especialment protegides: no correspon
2) Informació sobre el fitxer.
- Finalitat i usos previstos: Comunicació en activació de plans de protecció per riscos naturals
Altres finalitats
- Descripció: Fitxer per a la gestió de residents de dins del parc de la serralada del litoral.

3) Persones o col·lectius que es pretengui obtenir o que resulten obligats a
subministrar les dades personals i la seva procedència.
- Origen de les dades: Propi interessat o representant legal. Altres persones físiques diferents
al interessat o representant legal. Fonts accessibles al públic, Registres públics,
Administracions públiques. Cossos de seguretat.
- Col·lectius interessats: Residents
4) Procediment utilitzat en la recollida de dades:
5) Cessions previstes: Registres públics, Altres òrgans de l’administració pública,
Administració pública amb competència en la matèria. Cossos de seguretat.
6) Sistema de tractament: Mixt
7) Encarregat del tractament: Consorci del Parc de la Serralada Litoral
8) Servei o unitat davant el qual puguin exercir els drets d'accés, rectificació,
cancel·lació i oposició: CONSORCI DEL PARC DE LA SERRALADA DEL LITORAL
Av. Onze de Setembre, 53, 1r 08349, Cabrera de Mar, Barcelona Nif: P0800047C
Tel: 937540024 Fax: 937540022 e-mail: p.slitoral@diba.cat
NOM DEL FITXER: USUARIS
Responsable del fitxer: CONSORCI DEL PARC DE LA SERRALADA DEL LITORAL
Nivell de seguretat: Bàsic
1) Estructura del fitxer.
- Dades identificatives: Nom i cognoms, CIF/NIF, adreça postal i electrònica, telèfon, imatge.
- Altres dades identificatives: Pertinença a entitats, col·lectius o associacions. Identificació de
propietats. Interessos i aficions. Activitat professional. Domicili fiscal.
- Dades protegides: no correspon
- Altres dades especialment protegides: no correspon
2) Informació sobre el fitxer.
- Finalitat i usos previstos: Gestió d’usuaris.
- Descripció: Fitxer per a la gestió administrativa i tècnica dels serveis sol·licitats pels usuaris
3) Persones o col·lectius que es pretengui obtenir o que resulten obligats a subministrar
les dades personals i la seva procedència.
- Origen de les dades: Propi interessat o representant legal. Altres persones físiques diferents
al interessat o representant legal. Representants de persones jurídiques
- Col·lectius interessats: particulars, empreses i associacions
4) Procediment utilitzat en la recollida de dades: L'interessat els lliura personalment o
mitjançant remissió per tercer autoritzat.
5) Cessions previstes: Altres òrgans de l’administració pública, Administració pública amb
competència en la matèria. Cossos de seguretat
6) Sistema de tractament: Mixt
7) Encarregat del tractament: Consorci del Parc de la Serralada Litoral
8) Servei o unitat davant el qual puguin exercir els drets d'accés, rectificació,
cancel·lació i oposició: CONSORCI DEL PARC DE LA SERRALADA DEL LITORAL
Av. Onze de Setembre, 53, 1r 08349, Cabrera de Mar, Barcelona Nif: P0800047C
Tel: 937540024 Fax: 937540022 e-mail: p.slitoral@diba.cat
NOM DEL FITXER: RECURSOS HUMANS
Responsable del fitxer: CONSORCI DEL PARC DE LA SERRALADA DEL LITORAL
Nivell de seguretat: Bàsic
1) Estructura del fitxer.
- Dades identificatives: CIF / NIF, número de la seguretat social, nom i cognoms, direcció
postal i/o electrònica, telèfon, imatge.
- Altres dades identificatives: Lloc de treball, càrrec, funció, signatura, dades fiscals,
currículum professional i acadèmic.
- Dades protegides: no correspon
- Altres dades especialment protegides: no correspon
2) Informació sobre el fitxer

- Finalitat i usos previstos: Recursos Humans.
- Descripció: Fitxer per la gestió de currículums rebuts. Col·laboracions amb altres
professionals. Convenis de pràctiques.
3) Persones o col·lectius que es pretengui obtenir o que resulten obligats a
subministrar les dades personals i la seva procedència.
- Origen de les dades: Propi interessat o representant legal.
- Col·lectius interessats: Sol·licitants.
4) Procediment utilitzat en la recollida de dades: L'interessat els lliura personalment i
s'introdueixen en el fitxer al moment. L'interessat els envia a l'email de contacte de
l'empresa. Mitjançant organitzacions professional i acadèmiques autoritzades.
5) Cessions previstes: Altres òrgans de l’administració pública, Administració pública
amb competència en la matèria.
6) Sistema de tractament: Mixt
7) Encarregat del tractament: Consorci del Parc de la Serralada Litoral
8) Servei o unitat davant el qual puguin exercir els drets d'accés, rectificació,
cancel·lació i oposició: CONSORCI DEL PARC DE LA SERRALADA DEL LITORAL
Av. Onze de Setembre, 53, 1r 08349, Cabrera de Mar, Barcelona Nif: P0800047C
Tel: 937540024 Fax: 937540022 e-mail: p.slitoral@diba.cat
NOM DEL FITXER: PROVEÏDORS
Responsable del fitxer: CONSORCI DEL PARC DE LA SERRALADA DEL LITORAL
Nivell de seguretat: Bàsic
1) Estructura del fitxer.
- Dades identificatives: Nom i cognoms, CIF/NIF, adreça postal i electrònica, telèfon,.
- Altres dades identificatives: Informació comercial.
- Dades protegides: no correspon
- Altres dades especialment protegides: no correspon
2) Informació sobre el fitxer.
- Finalitat i usos previstos: Altres finalitats.
- Descripció: Fitxer per a la gestió administrativa dels proveïdors de l’empresa.
3) Persones o col·lectius que es pretengui obtenir o que resulten obligats a
subministrar les dades personals i la seva procedència.
- Origen de les dades: Propi interessat o representant legal.
- Col·lectius interessats: Proveïdors
4) Procediment utilitzat en la recollida de dades:
5) Cessions previstes: Altres òrgans de l’administració pública, Administració pública amb
competència en la matèria. Servei extern de gestoria
6) Sistema de tractament: Mixt
7) Encarregat del tractament: Consorci del Parc de la Serralada Litoral. Gestoria Barceló,
S.L.
8) Servei o unitat davant el qual puguin exercir els drets d'accés, rectificació,
cancel·lació i oposició: CONSORCI DEL PARC DE LA SERRALADA DEL LITORAL
Av. Onze de Setembre, 53, 1r 08349, Cabrera de Mar, Barcelona Nif: P0800047C
Tel: 937540024 Fax: 937540022 e-mail: p.slitoral@diba.cat
SEGON.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província i obrir un termini de 30 dies
Als efectes que es puguin presentar reclamacions. Si no se’n formulés cap durant l’esmentat
termini la creació dels fitxers es considerarà aprovada definitivament sense la necessitat
d’adoptar cap més acord.”
8.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, A PROPOSTA DE PRESIDÈNCIA, LA NO DISPONIBILITAT
DELS CRÈDITS CONSIGNATS EN EL PRESSUPOST DE DESPESES 2012
CORRESPONENTS A LA PAGA EXTRAORDINÀRIA DE DESEMBRE.

El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci, que
intervé per exposar extensament aquest punt de l’ordre del dia.
A continuació i per part del Sr. Secretari es dóna lectura a la proposta d’acord. Seguidament,
se sotmet a votació el present punt de l’ordre del dia, essent que AMB EL VOT FAVORABLE,
PER IMPERATIU LEGAL, de la totalitat d’assistents amb dret de vot s’aprova el següent acord:
“Vista la proposta de la Presidència del Consorci de 7 de novembre de 2012 amb el contingut
literal següent:
“El Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures para garantir l’ estabilitat
pressupostaria i de foment de la competitivitat, publicat en el Butlletí Oficial de l’Estat núm. 168
de 14 de juliol de 2012, regula la supressió durant l'any 2012 de la paga extraordinària del mes
de desembre i la paga addicional de complement específic o pagues addicionals equivalents
del mes de desembre. Les quantitats derivades d'aquesta supressió podran destinar a exercicis
futurs a realitzar aportacions a plans de pensions o contractes d'assegurança col·lectiva que
incloguin la contingència de jubilació, sempre que es prevegi el compliment dels objectius
d'estabilitat pressupostària que estableix la Llei Orgànica 2/2012 , d'estabilitat pressupostària i
Sostenibilitat Financera i en els termes i amb l'abast que es determini en les corresponents lleis
de pressupostos.
Aquesta mesura afecta a tot el personal de la corporació local d’acord amb el que preveu l’art 2
del mateix RDL20/2012, de “Paga extraordinària del mes de desembre de 2012 del personal
del sector públic”.
Així mateix la nota informativa de la Secretaria General de Coordinació Autonómica i Local del
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, de 5 de setembre de 2012, sobre l'aplicació
per les entitats locals del disposat en els articles 2 del Reial decret llei 20/2012, de mesures per
a garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, i 22 de la llei 2/2012, de
pressupostos generals l'estat per present exercici, informa que segons l'apartat 4 de l'article 2
del Reial decret llei 20/2012, "les quantitats derivades de la supressió de la paga extraordinària
i de les pagues addicionals de complement específic o pagues addicionals equivalents d'acord
amb el que disposa aquest article es destinaran en exercicis futurs a realitzar aportacions a
plans de pensions o contractes d'assegurança col·lectiva que incloguin la cobertura de la
contingència de jubilació, amb subjecció al que estableix la Llei Orgànica 2/2012, d'estabilitat
pressupostària i Sostenibilitat Financera i en els termes i amb l'abast que es determini en les
corresponents lleis de pressupostos ".
Aquest apartat estableix l'obligació de:
1) Immobilitzar, en aquest exercici, els crèdits previstos per a l'abonament de les
esmentades pagues.
2) Afectar aquests crèdits per fi que en el mateix article es cita (aportacions a plans de
pensions o similars), sense que es puguin destinar a cap altre objecte, ni en el present
exercici, ni en exercicis futurs.
Per tal de declarar com a no disponibles aquests crèdits, la immobilització dels quals i destí ha
establert la Llei, les entitats locals haurien de dictar, per l'import corresponent, Acord de no
disponibilitat, de conformitat amb el que disposa l'article 33 del Reial Decret 500/1990 , de 20
d'abril, segons el qual:
1. "La no disponibilitat de crèdit es deriva de l'acte mitjançant el qual s'immobilitza la totalitat o
part del saldo de crèdit d'una partida pressupostària, declarant com no susceptible d'utilització.
2. La declaració de no disponibilitat no suposarà l'anul·lació del crèdit, però amb càrrec al saldo
declarat no disponible no es poden acordar autoritzacions de despeses ni transferències i el
seu import no podrà ser incorporat al pressupost de l'exercici següent.

3. Correspondrà la declaració de no disponibilitat de crèdits, així com la seva reposició a
disponible, al ple de l'entitat "
Atès l’art. 13.1.d) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya,
Vist el quadre annex I que relaciona els imports de la paga extra de Nadal 2012, així com les
aplicacions pressupostàries corresponents, es proposa a l’òrgan competent:
PRIMER.- DECLARAR la no disponibilitat dels crèdits consignats en el pressupost 2012 sota el
concepte de paga extraordinària de desembre 2012, d’acord amb els imports i les aplicacions
pressupostàries que es relacionen en l’annex I d’aquesta proposta i que en forma part a tots els
efectes legals, per un import total de 20.311,71 €
SEGON.- DETERMINAR que aquests crèdits quedin afectats per fi que siguin destinats a
aportacions a plans de pensions o similars, sense que es puguin destinar a cap altre objecte, ni
en el present exercici, ni en exercicis futurs.”
Tanmateix, per unanimitat dels membres presents s’acorda elevar protesta formal davant del
govern central respecte la decisió de retallar la paga extraordinària de desembre d’enguany.
10.- RATIFICAR, SI S’ESCAU, EL DECRET 014/12, D’11 D’OCTUBRE, D’ADAPTACIÓ EN
ALGUNS SUPÒSITS DE LES PRESTACIONS PER INCAPACITAT LABORAL AL
PERSONAL DEL CONSORCI.
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci, que
intervé per exposar aquest punt de l’ordre del dia.
A continuació i per part del Sr. Secretari es dóna lectura a la proposta d’acord. Seguidament,
se sotmet a votació el present punt de l’ordre del dia, essent que per unanimitat dels assistents
s’aprova el següent acord:
“Vist el Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat
pressupostària i de foment de la competitivitat que regula, a l’article 9, la prestació econòmica
en situació d’incapacitat temporal del personal al servei de les Administracions Públiques inclòs
en el Règim de la Seguretat Social.
Vist que aquesta regulació, de caràcter bàsic, permet a cada Administració Pública
l’establiment de complements retributius en concepte de millora de la prestació percebuda en
les situacions d’incapacitat laboral, tot fixant-ne uns límits en funció de la durada de la situació
d’incapacitat per contingències comunes i deixa sense efecte els acords, pactes i convenis
vigents que ho contravinguin.
Vist que l’apartat cinquè de l’article 9 del Reial Decret Llei 20/2012 estableix la possibilitat que
cada Administració pugui determinar, respecte del seu personal, aquells supòsits que, amb
caràcter excepcional i degudament justificats, sigui possible establir un complement fins arribar,
com a màxim, al cent per cent de les retribucions que es percebessin en cada moment. A dit
efecte, es consideren en qualsevol cas degudament justificats els supòsits d’hospitalització i
intervenció quirúrgica.
El President del Consorci, en ús de la competència que té atribuïda segons l’article 9 dels
Estatuts del Consorci pel que fa a la direcció superior del personal, va dictar el Decret
014/2012, d’11 d’octubre, en el qual es contemplaven alguns supòsits en que les prestacions
previstes per la Seguretat Social seran complementades pel Consorci.

És per això que es proposa al Consell Plenari l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- RATIFICAR el Decret de la presidència número 014/2012, d’11 d’octubre,
d’aprovació de complements a la prestació prevista per la Seguretat Social en alguns supòsits
d’incapacitat laboral del personal del Consorci
SEGON.- ASSUMIR-NE el contingut”.
11.- DONAR COMPTE, SI SE’SCAU, DE LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ PER FALTES MOLT
GREUS A UN TREBALLADOR DEL CONSORCI AMB MOTIU DE LA RESOLUCIÓ DE
L’EXPEDIENT DISCIPLINARI 3RH/12 ED EPO.
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci, que
intervé per exposar aquest punt de l’ordre del dia, tot manifestant que mitjançant Decret del
President 17/2012, de 12 de novembre, es va imposar sanció al treballador E. Puiggròs Oliver
pel fets imputats en l’expedient disciplinari incoat mitjançant el Decret del President 012/2012,
de 18 de juliol un cop s’han considerat provats.
En compliment de la disposició quarta de l’esmentada resolució es procedeix a donar compte al
Consell Plenari de la dita resolució la qual consta a l’expedient.
12.- DONAR COMPTE, SI SE’SCAU, ALS EFECTES DE PRENDRE CONEIXEMENT DE
L’INFORME ECONOMICOFINANCER CORRESPONENT A L’EXERCICI 2011 REALITZAT
PER AUREN AUDITORS PER ENCÀRREC DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci, que
intervé per exposar aquest punt de l’ordre del dia, tot manifestant que encara no ha estat
formalitzat per l’empresa auditora, davant del qual el Sr. President manifesta que el punt queda
sobre la taula i es donarà compte, quan es disposi del dit informe.
13.- INFORMACIÓ, SI S’ESCAU, SOBRE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL
CONSORCI.
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci, que
intervé per exposar aquest punt de l’ordre del dia.
ACTUALITZACIÓ ARTICLES:
1. Òrgans gestió (figures Gerent, Conseller Delegat i Director-Conservador) i
representació (Comissió Executiva, ens consorciats)
2. Òrgans de participació i consulta (Assemblea d’Entitats)
ACORDS CONSELL PLENARI:
1. Càlcul de quotes: en funció de pla econòmic quadriennal aprovat al Consell Plenari.
•
•

Membres comissió de treball: president, vicepresident, gerent i secretari.
Calendari de treball: presentació conclusions màxim segon semestre de 2013.

14.- INFORMACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESTAT DEL CONVENI RELATIU A LA MASIA CAN
MAGAROLA COM A SEU DEL CONSORCI
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Iguázel Pac Rodríguez, Gerent del Consorci, que
intervé per exposar aquest punt de l’ordre del dia.
•
•

Objectiu: ús masia Can Magarola (ajuntament d’Alella) com a seu del Consorci.
Cost:

• Ajuntament d’Alella cedeix gratuïtament l’equipament.
• Consorci realitza inversió inicial obres condicionament interiors
• Projecte inicial d’obres (setembre 2011): condicionament de la
totalitat de la 1a planta. Cost: 176.808,40 euros
• Projecte adaptat d’obres (juny 2012): condicionament parcial
de la 1a planta. Cost: 73.736 euros
15.- INFORMACIONS DE GERÈNCIA
Aprovació incorporació ajuntament d’Òrrius al Consorci
Ajuntament d’Òrrius:
• Aprovació incorporació i Estatuts Consorci al ple municipal.
• Informació pública acord: 30 dies
• Enviament certificat acord a la presidència del Consorci
Consorci:
• Aprovació incorporació i Conveni (regulació quota, vigència) Consell Plenari
• Aprovació de la incorporació per part de tots els ens consorciats en els respectius plens
Calendari aprovat pagament aportacions ens consorciats
Fracció quota
Periode de pagament
1r Pagament 50% quota 1 de gener a
30 de juny 2012
2n Pagament 50% quota 30 de juny a
31 octubre 2012
•

Ingrés actual: 16,66% pendent (137.270,75 euros pendents sobre 824.085,62 euros
totals)

Creació Associació propietaris forestals del parc
Objectius:
• Incentivar gestió forestal .
• Promoure comercialització aprofitaments forestals
• Atendre i recolzar restauració finques afectades per pertorbacions (incendis, nevades).
Òrgans i eines clau de col·laboració:
• Conveni Marc de col•laboració: Ajuntaments, Associació de propietaris i Diputació de
Barcelona.
• Comissió de treball: recolza redacció i execució Pla Marc.
• Pla Marc de millora forestal
Diputació de Barcelona:
-Destina enginyer forestal : redacció i execució Pla Marc.
-Finança execució del Pla Marc
-Actuacions Pla Marc s’executen prèvia signatura contracte privat amb propietari

Informació conveni equipament Can Girona
•
•

Acord manteniment ús planta baixa i zona d’acampada equipament Ajuntament
Barcelona
Proposta punt d’informació Can Girona

Pla participació Assemblea entitats. Reunió President AE
Gestió activitats ús públic organitzades
• Activitats organitzades: excursionistes i ciclistes
• Increment activitats, competitivitat, ús de corriols.
• Acord condicions i xarxa de camins: ordenances ús públic.
Sessions i veredicte I Ral•li fotogràfic.
Participació: 50 imatges. Publicació calendari
Objectius

Promoure valors naturals, culturals i històrics del Parc i dels seus
municipis

Calendari

2 sessions en cap de setmana: 14 de juliol i 7 d’octubre.

Temàtica i
suport

Lliurada en la inscripció. Digital

Premis

•

1 PREMI: àpat en restaurant Parc a
Taula i cistella de productes Parc a
Taula

•
•

3 PREMIS: cistella de productes Parc
a Taula
Publicació a web i publicacions
Diputació i Consorci i calendari del
Parc 2013

Jurat i veredicte

•

Fotògraf professional, tècnic del
Consorci i tècnic Diputació

Lliurament de
premis

•

26 d’octubre 2012, Teià

16.- INFORMACIONS DE PRESIDÈNCIA.
El Sr. President intervé per exposar extensament aquest punt de l’ordre del dia, fent incís en el
següent:
El Sr. President exposa la configuració del pressupost per a la anualitat 2013, i manifesta que
es preveu que la Diputació de Barcelona pugui fer una aportació major que la inicialment
pressupostada, i que en tot cas pugui fer que porti a rebaixar la quota dels municipis, però en
tot cas està pendent d’aprovació, cosa per la qual no es pot incorporar en la present redacció
del document de pressupost 2013.
17.- DESPATX D’OFICI.
En compliment d’allò que disposa l’article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, la Presidència dóna compte de les resolucions adoptades des de la darrera sessió
ordinària del Consell Plenari del Consorci que, de manera extractada, es relacionen a
continuació:
Decrets del President
D013/12, de 10 d’octubre
D014/12, d’11 d’octubre
D015/12, de 12 de
novembre
D016/12, de 12 de
novembre
D017/12, de 12 de
novembre

Denuncia del contracte amb Tradia per la instal·lació d’un
repetidor al Centre d’Òrrius
Millores complementàries en les prestacions per Incapacitat
Temporal al personal del Consorci
Habilitació de la sala de reunions de la Masia de Can Magarola
d’Alella per a la realització de la sessió Ordinària del Consell
Plenari de 21/11/12
Establiment de serveis mínims amb motiu de la vaga general
del 14 de novembre de 2012
Resolució sancionadora de l’expedient disciplinari 3RH/12-ED
EPO

Decrets del Conseller delegat
D014/12, de 20 de
setembre

Aprovació de l’ajut a un treballador per la formació en català

18.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS
No n’hi ha.

19.- INFORMES, PRECS I PREGUNTES
No n’hi ha.
I no havent res més a tractar, el Sr. President declara acabada la sessió a les 15:25 hores, de
la qual s’estén la present acta que com a Secretari certifico.

Vist i Plau

El President
Rafael Ros Penedo

El Secretari
Santiago Pérez i Olmedo

