P R O P O S T A D’ A C O R D D E P L E
Regidoria: Medi ambient
Data sessió: 2 d’abril de 2019
Assumpte: Conveni col·laboració amb la Diputació de Barcelona per a la recollida i
tractament d’escombraries dins l’àmbit del Parc del Garraf 2018-2021.
Núm. expedient
Fonaments de dret
1. En data 26 de febrer de 2019, el tècnic municipal de medi ambient ha elaborat informe que
literalment transcrit diu:

«I N F O R M E-P R O P O S T A
Regidoria: Medi ambient / Via pública
Data: 26 de febrer de 2019
Assumpte: Formalització conveni col·laboració amb la Diputació de Barcelona per a la

recollida i tractament d’escombraries dins l’àmbit del Parc del Garraf 2018-2021.
Núm. Expedient: 1374-1407/2018

Antecedents de fet.Primer.- Des de l’any 1997, l’Ajuntament d’Olivella i la Diputació de Barcelona han col·laborat
mitjançant conveni per a la recollida i tractament d’escombraries a la urbanització de la Plana
Novella, inclosa dins l’àmbit del Parc del Garraf. Aquest conveni s’ha anat signat anualment, fins
l’any 2017, data que va finalitzar la última pròrroga de dit conveni.
Segon.- Actualment l’ajuntament d’Olivella gestiona a través de la Mancomunitat PenedèsGarraf la recollida i tractament d’escombraries de l’urbanització de la Plana Novella, així com
d’altres punts inclosos en la ruta de recollida, especialment remarcable l’ubicat a l’escola granja
natura Can Grau, gestionada per la Diputació de Barcelona i dins l’àmbit del parc del Garraf.
Tercer.- El conveni signat en data 16 de juny de 2011 detalla els compromisos de les parts
signants, entre les cal destacar l’objecte del conveni i els pactes inclosos, tots ells referents a la
gestió de la recollida d’escombraries. Aquesta s’ha realitzar periòdicament durant aquests anys i
en cap cas no hi ha hagut cap punt de desacord entre l’ajuntament i l’Oficina Tècnica de Parcs
Naturals. El nou conveni proposat, no afegeix canvis substancials al conveni original. Durant el
2018, la recollida d’escombraries de la Plana Novella no ha sofert cap canvi, pel que no hi ha
cap variable que pugui fer pensar que el conveni no ha seguit sent satisfactori per ambdues
parts.
Quart.- Compromisos de les parts
L’Ajuntament d’Olivella assumirà, mitjançant la seva contractació, el servei de recollida i
tractament d’escombraries del seu terme municipal, incloent l’àmbit comprès en el Pla Especial
del parc del Garraf. El contracte a establir per l’Ajuntament, haurà de contenir, a part de les
estipulacions exigibles o que inclogui el propi Ajuntament, les següents:
a) La recollida d’escombraries es farà seguint el recorregut determinat de manera conjunta per
l’Ajuntament d’Olivella i la Diputació de Barcelona, a través de la seva Oficina Tècnica de Parcs
Naturals, de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals.
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b) Aquesta recollida consistirà en el buidat dels contenidors i la retirada de la brossa que pugui
trobar-se al voltant immediat dels mateixos.
c) El calendari i l’horari del servei de recollida d’escombraries es mantenen segons allò
establert, també, de manera conjunta per l’Ajuntament d’Olivella i la Diputació de Barcelona, a
través de la seva Oficina Tècnica de Parcs Naturals, de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals.
Aquest calendari es podrà modificar per causa justificada, sense menyscabar en quantitat o
qualitat el servei, sempre i quan ho acordin ambdues parts.
d) Per a una millor prestació del servei, i previ acord amb l’adjudicatari, es podrà canviar la data
de realització d’algun viatge, sense variar el nombre total de recorreguts.
e) El transport de la brossa es farà amb vehicle condicionat per al transport d’escombraries en
les millors condicions higièniques, garantint que aquesta no es pugui desprendre’s al llarg del
recorregut.
f) L’Ajuntament prendrà en consideració quants suggeriments faci l’Oficina Tècnica de Parcs
Naturals, de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals i que suposin un millor control tècnic del
desenvolupament de l’activitat, donant, si s’escau, les instruccions pertinents al contractista per
a la seva execució.
g) El contractista es comprometrà a endur-se les escombraries recollides, a l’abocador controlat
que s’indiqui, el qual haurà de reunir els requisits tècnics legals vigents per tal de garantir el
tractament adient de residus.
h) Els contenidors seran netejats i desinfectats per l’empresa concessionària, un cop cada dos
mesos.
Per contribuir a l’acompliment dels objectius del present conveni durant la seva vigència, la
Diputació de Barcelona aportarà a l’Ajuntament d’Olivella la quantitat de 10.374,72€, com a
contribució a aquest servei, repartits durant els quatre anys de vigència del conveni 2.593,68
€/any (216,14 €/mes)
2018:
2019:
2020:
2021:

2.593,68
2.593,68
2.593,68
2.593,68

€
€
€
€

Cinquè-. Vigència del conveni.
La vigència del conveni serà efectiva des de l’1 de gener de 2018 i finalitzarà el 31 de desembre
de 2021.

Fonaments de dret.Primer.- En tot allò no previst en el present conveni, s’estarà al que estableix la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, amb les corresponents modificacions legals; el
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la llei municipal i de règim
local de Catalunya; el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya,
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic i a la resta d’ordenament de règim local aplicable.
Segon.- Expedient 1374-1407/2018 Conveni col·laboració amb la Diputació de Barcelona per a
la recollida i tractament d’escombraries dins l’àmbit del Parc del Garraf 2018-2021.
Tercer.- Decret 11501 de 31 d’octubre de 2018 de la presidència de la Diputació de Barcelona,
on es resolt: “Aprovar i convalidar el decret del conveni de col·laboració entre la Diputació de
Barcelona i l’Ajuntament d’Olivella, relatiu a la recollida i tractament d’escombraries en la
urbanització de la Plana Novella, inclosa dins del Parc del Garraf, 2018-2021”.
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S’inclou autoritzar i disposar la quantitat de 10.374,72 € per tal de col·laborar en les despeses
que es generi en el compliment dels objectius del citat conveni, repartits de la següent manera.
2018: 2.593,68 €
2019: 2.593,68 €
2020: 2.593,68 €
2021: 2.593,68 €
Quart.- Òrgan competent per a l’adopció d’aquest acord
Li correspon al Ple municipal, en virtut de l’atribució segons el Decretat Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril , pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, article
52 b (prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals)

Conclusions.a.- Considerant que la gestió de la recollida i tractament d’escombraries a la zona de la Plana
Novella no ha sofert canvis significatius d’ençà de la signatura del conveni de l’any 2011, que
cap de les parts s’ha mostrat en desacord amb el funcionament del mateix, ajustant-se els
pactes establerts en el present conveni a la gestió actual de la recollida d’escombraries a la
Plana Novella i a la zona d’influència del Parc del Garraf, informo FAVORABLEMENT a la
formalització del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament
d’Olivella per realitzar el servei de recollida i tractament d’escombraries al parc del Garraf fins el
terme municipal d’Olivella per al període comprés entre els anys 2018 – 2021.
b.- De conformitat amb allò que estableix l’article 175 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, qui subscriu eleva la proposta de resolució següent:

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
Primer.- APROVAR la formalització d’un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olivella i
la Diputació de Barcelona per realitzar el servei de recollida i tractament d’escombraries per part
de l’Ajuntament d’Olivella a la zona d’influència del parc del Garraf dins el terme municipal
d’Olivella (zona Plana Novella) amb una vigència de 4 anys (2018-2021) atès que els objectius
són d’interés general, per tal d’efectuar una recollida de qualitat, millorant el sistema de
selecció i afavorint el reciclatge.
La Diputació de Barcelona, per l’assoliment d’aquest conveni destinarà una quantitat anual de
2.593,68 € per cada una de les 4 anualitats de vigència d’aquest conveni.
Segon.- NOTIFICAR aquesta resolució o acord als interessats.
Tercer.- Règim de recurs aplicable.
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, els interessats poden interposar
recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de la província de
Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació.
Igualment les persones interessades poden presentar un recurs potestatiu de reposició, previ al
contenciós administratiu, davant l’Alcaldessa en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la
present notificació.
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Fins que sigui resolt expressament o s’hagi produït la desestimació presumpta del recurs de
reposició interposat no es pot interposar cap recurs contenció administratiu.
Tot això sense perjudici que els interessats puguin exercir qualsevol altre recurs que considerin
oportú.
No obstant la corporació decidirà allò que consideri oportú.»
2. Òrgan competent.
Li correspon al Ple, en virtut de l'atribució genèrica de l’art. 22.2.p de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local. («Aquelles altres que hagin de correspondre al
ple perquè la seva aprovació exigeix una majoria especial»), en relació amb l'article 47.2.h
(«Transferència de funcions o activitats a altres administracions públiques, així com l’acceptació
de les delegacions o els encàrrecs de gestió fets per altres administracions, llevat que per llei
s’imposin obligatòriament»).
L’acord ha d’ésser adoptat per la majoria absoluta dels membres de la corporació, d’acord amb
l'article 47.2.h
ACORD,
Primer. APROVAR el text de Conveni del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olivella i
la Diputació de Barcelona per realitzar el servei de recollida i tractament d’escombraries per part
de l’Ajuntament d’Olivella a la zona d’influència del parc del Garraf dins el terme municipal
d’Olivella (zona Plana Novella) amb una vigència de 4 anys (2018-2021) atès que els objectius
són d’interés general, per tal d’efectuar una recollida de qualitat, millorant el sistema de
selecció i afavorint el reciclatge.
La Diputació de Barcelona, per l’assoliment d’aquest conveni destinarà una quantitat anual de
2.593,68 € per cada una de les 4 anualitats de vigència d’aquest conveni.
Segon. FACULTAR a l’Alcaldessa per la signatura del corresponent conveni assistida pel secretariinterventor.
Tercer. NOTIFICAR aquest acord a la Diputació de Barcelona pel seu coneixement i efecte.
Quart. COMUNICAR aquest acord als departaments de l’ajuntament que correspongui perquè la
facin efectiva.
Cinquè. Règim de recurs aplicable.
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar recurs contenciós
administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el
termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva notificació.
Amb caràcter previ, podeu formular un requeriment davant l’òrgan que ha dictat la resolució, en
el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord
amb el que estableix l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
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ANNEX

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I
L’AJUNTAMENT D’OLIVELLA PER A LA RECOLLIDA I TRACTAMENT
D’ESCOMBRARIES EN LA URBANITZACIÓ PLANA NOVELLA INCLOSA DINS DEL
PARC DEL GARRAF.
I.- ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel diputat delegat d’Espais Naturals i Medi
Ambient de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, l’II·lm. Sr. Valentí Junyent i Torras, i facultat
d’acord amb la Refosa núm. 1/2018, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 7048/18, de data 9 de juliol de 2018 (publicada al BOPB
d’11 de juliol de 2018), assistit pel secretari delegat, Ferran Gonzalo Sánchez, en virtut de
les facultats conferides pel Decret de la Presidència de data 12 de juliol de 2018 (BOPB
de 17.07.2018).
AJUNTAMENT D’OLIVELLA, representat per l’Alcalde President, l’Il.lma. Sra. Marta Verdejo
Sánchez, assistit pel secretari de la Corporació, Sr. Ignacio Aragonés Seijo.
II.- ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
1. La Diputació de Barcelona, mitjançant l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals, de la
Gerència de Serveis d’Espais Naturals, de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, té
encomanada la gestió del Parc del Garraf, d’acord amb el pla especial de
protecció aprovat en data 24 de maig i 16 de desembre de 1986 i publicada la
seva aprovació en el DOGC núm. 805 de 18 de febrer de 1987. Ha estat modificat
en data 22 de novembre de 1995 i publicada la seva aprovació en el DOGC núm.
2157 de 22 de gener de 1996, i en data 19 de novembre de 2001 i publicada la
seva aprovació en el DOGC núm. 3592 d'11 de març de 2002
2. Els municipis per si o associats hauran de prestar, en tot cas, el servei de
recollida de residus, segons disposa l’article 26 de la Llei 7/1985 de Bases de
Règim Local i l’article 66 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, així com
el Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el text Refós de la
Llei reguladora dels residus.
3. L’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona ha col·laborat en la
recollida d’escombraries del municipi d’Olivella al massís del Garraf, dins l’àmbit
del Parc, en els sectors de l’espai protegit de la urbanització de Plana Novella.
Considerant que la recollida d’escombraries és una competència municipal, la
Diputació de Barcelona vol continuar la col·laboració directa a través d’un conveni
amb l’Ajuntament, instrument utilitzat des de l’any 1997.
4. L’objectiu de la col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament
d’Olivella en matèria de recollida d’escombraries és avançar cap a una recollida
de qualitat, millorant el sistema de selecció i afavorint el reciclatge.
5. L’any 2011 es va signar un conveni de col·laboració entre la Diputació de
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Barcelona i l’Ajuntament d’Olivella, per a la recollida i tractament d’escombraries
en la urbanització Plana Novella inclosa dins del Parc del Garraf, i es van fer
pròrrogues anuals, essent la data de finalització de la última pròrroga el dia 31 de
desembre de 2017.
6. L’any 2015 es va aprovar la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic, que va entrar en vigor el 2 d’octubre de 2016, i en la seva
Disposició addicional vuitena s’estableix que els convenis subscrits per qualsevol
Administració Pública o qualsevol dels seus organismes o entitats vinculats o
dependents hauran d’adaptar-se al que preveu aquesta normativa en el termini
de tres anys des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, i és per això que es vol
subscriure un nou conveni entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament
d’Olivella, per tal d’adaptar-lo a la normativa vigent en matèria de convenis de
col·laboració.
7. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament d’Olivella valoren la necessitat de
continuar realitzant el servei de recollida de residus municipals dins l’àmbit del
Parc, en els sectors de l’espai protegit de la urbanització de Plana Novella i dins
del terme municipal d’Olivella. A tal efecte, manifesten interès recíproc per
col·laborar conjuntament en aquest servei de recollida, mitjançant una recollida
de qualitat, millorant el sistema de selecció i afavorint el reciclatge.
8. La minuta d’aquest conveni ha estat aprovada per decret de l’Excm. Sr. president
de la Diputació de Barcelona, de data xxxxx.
9. La Diputació de Barcelona trametrà el present conveni al Registre de Convenis de
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
En virtut del que precedeix i atesa l’existència d’objectius coincidents entre la Diputació
de Barcelona i l’Ajuntament d’Olivella, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se
plena capacitat per a aquest acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels
següents
PACTES
Primer. Objecte del conveni
És objecte d’aquest conveni la col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament
d’Olivella per realitzar el servei de recollida i tractament d’escombraries al parc del Garraf
i dins del terme municipal d’Olivella, mitjançant una recollida de qualitat, millorant el
sistema de selecció i afavorint el reciclatge.
Segon. Compromisos de les parts
L’Ajuntament d’Olivella assumirà, mitjançant la seva contractació, el servei de recollida i
tractament d’escombraries del seu terme municipal, incloent l’àmbit comprès en el Pla
Especial del parc del Garraf.
El contracte a establir per l’Ajuntament, haurà de contenir, a part de les estipulacions
exigibles o que inclogui el propi Ajuntament, les següents:
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a) La recollida d’escombraries es farà seguint el recorregut determinat de
manera conjunta per l’Ajuntament d’Olivella i la Diputació de Barcelona, a
través de la seva Oficina Tècnica de Parcs Naturals, de la Gerència de
Serveis d’Espais Naturals.
b) Aquesta recollida consistirà en el buidat dels contenidors i la retirada de
la brossa que pugui trobar-se al voltant immediat dels mateixos.
c) El calendari i l’horari del servei de recollida d’escombraries es mantenen
segons allò establert, també, de manera conjunta per l’Ajuntament
d’Olivella i la Diputació de Barcelona, a través de la seva Oficina Tècnica
de Parcs Naturals, de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals. Aquest
calendari es podrà modificar per causa justificada, sense menyscabar en
quantitat o qualitat el servei, sempre i quan ho acordin ambdues parts.
d) Per a una millor prestació del servei, i previ acord amb l’adjudicatari, es
podrà canviar la data de realització d’algun viatge, sense variar el
nombre total de recorreguts.
e) El transport de la brossa es farà amb vehicle condicionat per al transport
d’escombraries en les millors condicions higièniques, garantint que
aquesta no es pugui despendre’s al llarg del recorregut.
f)

L’Ajuntament prendrà en consideració quants suggeriments faci l’Oficina
Tècnica de Parcs Naturals, de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals i
que suposin un millor control tècnic del desenvolupament de l’activitat,
donant, si s’escau, les instruccions pertinents al contractista per a la seva
execució.

g) El contractista es comprometrà a endur-se les escombraries recollides, a
l’abocador controlat que s’indiqui, el qual haurà de reunir els requisits
tècnics legals vigents per tal de garantir el tractament adient de residus.
h) Els contenidors seran netejats i
concessionària, un cop cada dos mesos.

desinfectats

per

l’empresa

Per contribuir a l’acompliment dels objectius del present conveni durant la seva vigència,
la Diputació de Barcelona aportarà a l’Ajuntament d’Olivella la quantitat de 10.374,72€,
com a contribució a aquest servei, repartits durant els quatre anys de vigència del
conveni 2.593,68 €/any (216,14 €/mes) l’any 2018, 2.593,68 €/any (216,14 €/mes) l’any
2019, 2.593,68 €/any (216,14 €/mes) l’any 2020 i 2.593,68 €/any (216,14 €/mes) l’any
2021), d’acord amb el pacte tercer.
Tercer. Import del conveni
Per tal d’assolir els objectius previstos en aquest conveni, la Diputació de Barcelona
transferirà, durant els anys 2018, 2019, 2020 i 2021, a l’Ajuntament d’Olivella, la
quantitat de DEU MIL TRES-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS
CÈNTIMS (10.374,72€), quantitat distribuïda en els quatre anys de vigència del present
conveni.
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Per a l’any 2018, la Diputació de Barcelona transferirà a l’Ajuntament d’Olivella DOS MIL
CINC-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS (2.593,68€),
i s’imputarà a l’aplicació pressupostària G/50402/17230/46201, de l’any 2018. L’any 2019,
la Diputació de Barcelona transferirà a l’Ajuntament d’Olivella DOS MIL
CINC-CENTS
NORANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS (2.593,68€), i s’imputarà a
l’aplicació pressupostària G/50402/17230/46201, de l’any 2019. L’any 2020, la Diputació
de Barcelona transferirà a l’Ajuntament d’Olivella DOS MIL CINC-CENTS NORANTATRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS (2.593,68€), i s’imputarà a l’aplicació
pressupostària G/50402/17230/46201, de l’any 2020. L’any 2021, la Diputació de
Barcelona transferirà a l’Ajuntament d’Olivella DOS MIL CINC-CENTS NORANTA-TRES
EUROS
AMB
SEIXANTA-VUIT
CÈNTIMS (2.593,68€), i s’imputarà a l’aplicació
pressupostària G/50402/17230/46201, de l’any 2021.
Quart. Justificació i pagament de l’import del conveni
La quantitat que aporta la Diputació de Barcelona serà transferida a l’ajuntament d’Olivella,
prèvia justificació de les despeses objecte del conveni, mitjançant certificació emesa pel
secretari/a o interventor/a de l’Ajuntament, amb el vist i plau de l’alcaldessa-presidenta,
que incorpori informació econòmica suficient que permeti identificar les despeses i els
ingressos vinculats al desenvolupament de les actuacions objecte del conveni.
La justificació de la totalitat de les despeses de l’any 2018 haurà de ser presentada, entre
l’1 de gener i el 31 de març de 2019. Pel que fa a la justificació de les actuacions
corresponents a l’any 2018, aquesta justificació recollirà les despeses efectuades a partir
de l’1 de gener de 2018 fins el 31 de desembre de 2018 perquè l’execució i el
desenvolupament del servei de recollida de residus municipals objecte del present
conveni es dur a terme per anys naturals i és una col·laboració que es va iniciar ja fa
anys, amb la subscripció de diversos convenis, i que es va realitzant any rere any.
Per les aportacions corresponents als anys 2019, 2020 i 2021, i dins de la vigència del
conveni, el pagament anual i les corresponents justificacions s’efectuaran en les mateixes
condicions anteriorment exposades, entenent que les actuacions objecte del conveni hauran
de ser executades dins de l’any natural, és a dir, de l’1 de gener al 31 de desembre de l’any
en curs, i la seva justificació haurà de ser presentada, entre l’1 de gener i el 31 de març de
l’any següent al de l’exercici en curs.
Cinquè. Comissió de Seguiment
Es crearà una comissió de seguiment del conveni, formada per un representant de
cadascuna de les parts que, com a mínim, es reunirà una vegada a l’any. L’objectiu
d’aquesta comissió serà vetllar pel compliment dels objectius del present conveni, i
analitzar les diferents qüestions que es derivin de la seva aplicació.
Els dubtes d’interpretació que sorgeixin respecte als pactes d’aquest conveni, així com les
discrepàncies que puguin sorgir en l’aplicació del mateix, seran resoltes per aquesta
comissió.
Sisè. Vigència
La vigència del conveni s’iniciarà des de l’1 de gener de 2018 i finalitzarà el 31 de
desembre de 2021.
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Setè. Protecció de dades de caràcter personal
Les parts del present conveni es reconeixen mútuament com a Responsables del
tractament de les dades personals del seu àmbit territorial que puguin ser tractades en el
decurs del present conveni, sent responsables de garantir els drets i obligacions fitxades
a la normativa de protecció de dades vigent, com per exemple, l’obligació d’informar o
l’exercici de drets ARCO.
Per a qüestions relacionades amb la protecció de dades les persones Delegades de
Protecció de Dades de les parts en seran les interlocutores.
D’acord amb l’art. 13 del Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i la
lliure circulació d’aquestes dades, s’informa a les parts del conveni:
Diputació de Barcelona
Rambla Catalunya 126, 08008-Barcelona

Responsable
del tractament Dades de contacte de la Delegada de protecció de dades per a consultes, queixes,
exercici de drets i comentaris relacionats amb la protecció de
dades: delegatprotecdades@diba.cat
Finalitat
del Gestió i tramitació dels convenis dels òrgans i unitats administratives de la
Diputació de Barcelona.
tractament
Les dades seran conservades durant el temps previst a la normativa de Règim
Temps
de
Jurídic del Sector Públic i del Procediment Administratiu Comú de
conservació
les Administracions Públiques i d’arxiu històric.
Compliment d’obligacions establertes en el conveni.
Legitimació
del
tractament
Destinataris
No s’han previst cessions més enllà de les previstes per la llei.
de cessions o No s’ha previst cap transferència internacional de dades de les dades
subministrades.
transferències
Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves
dades, i la limitació o oposició al seu tractament a través de la Seu electrònica
https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/protecciodades/default.asp
o
presencialment
a
les
oficines
del
Registre
https://www.diba.cat/web/registre/
Drets de les Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, tot
interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant d'una autoritat de
persones
control, en particular en l'Estat membre en què tingui la seva residència habitual,
interessades
lloc de treball o lloc de la suposada infracció, si considera que el tractament de
dades personals que el concerneixen infringeix el RGPD.
Sent
a
Catalunya
l’APDCAT
l’autoritat
de
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/

Per a l’execució de les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest conveni
no es preveu cap tractament de dades. Per aquest motiu l’altre part signant del conveni
no podrà accedir als documents, arxius, sistemes i suports que continguin dades de
caràcter personal sense autorització expressa de l’òrgan competent de la Diputació.
En el cas que el personal vinculat a l’altre part signant del conveni tingués accés, directe
o indirecte, a dades o informacions de caràcter personal, aquesta els exigirà el
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referència

compliment del deure de secret respecte de les dades i informacions a què haguessin
pogut tenir accés en el desenvolupament de l’activitat objecte del conveni, fins i tot
després de finalitzar la vigència del conveni, i la immediata comunicació d’aquesta violació
de seguretat a la Diputació.
En el cas que més endavant resultés necessari l’accés a dades personals les parts
signants del conveni establiran per escrit les obligacions de les parts per donar
compliment a les prescripcions previstes a la normativa vigent en matèria de protecció de
dades de caràcter personal.
Vuitè. Modificacions del conveni
Durant la vigència del conveni, aquest pot modificar-se requerint l’aprovació de la
modificació, tant per part de la Diputació de Barcelona com de l’Ajuntament d’Olivella.
Aquesta modificació de les obligacions pactades en el present conveni requerirà
l’aprovació i formalització per les dues parts de la corresponent addenda.
Novè. Incompliment
L’incompliment del present conveni per a qualsevol de les parts signatàries, pot donar lloc
a la seva resolució.
En supòsit de litigi, per a la resolució del conveni s’estarà a allò que disposa l’article 44 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós administrativa.
Desè. Causes d’extinció del conveni
El present conveni es podrà extingir per les causes següents:
a) Per la realització de l’objecte del conveni o la finalització del termini de vigència.
b) Per impossibilitat d’aconseguir l’objecte o finalitat prevista en el conveni.
c) Per resolució, d’acord amb el pacte anterior.
d) Per decisió unilateral de qualsevol de les parts, amb un mínim de 2 mesos
d’avís previ a l’altra part.
e) Per mutu acord de les parts, manifestat per escrit.
f) Per denúncia d’una de les parts, comunicada per escrit.
g) Per qualsevol altra causa admissible en dret.
Onzè. Marc normatiu del present conveni
El règim jurídic d’aquest conveni està constituït pels presents pactes i per tot allò establert
en el capítol 1 del Títol 7 del Decret 179/1995, de 13 de juny, del reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, els articles 47 a 53 i 140 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, així com els articles 108 al 112, de la Llei
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya, i per la resta de la normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte
del conveni.
Dotzè. Jurisdicció competent.
La jurisdicció competent per a conèixer dels litigis que puguin sorgir entre les parts
signants d’aquest conveni, és la jurisdicció contenciós-administrativa.
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni.”
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