CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I L’AJUNTAMENT DE
PLANOLES PER A LA CONTRACTACIÓ AGREGADA DE DIFERENTS SERVEIS EN
MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES

Entitats que hi intervenen:
El Consell Comarcal del Ripollès, representat pel seu president, Il·lm. Senyor Eudad
Picas i Mitjavila, assistit per la secretària accidental de la corporació, senyora Marta
Arxé i Llagostera, en virtut de les facultats conferides per acord del Conse ll de
Govern del dia 7 de maig de 2019
L’Ajuntament de Planoles, representat pel seu alcalde Il·lustríssim, Senyor Enric Gràcia i
Barba, assistit per la senyora Laura Legares i Cererols, secretària de l’Ajuntament.

Antecedents i motivació
1. En data 25 de maig de 2018, va entrar en vigor el Reglament (UE), 2016/679, del
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu al tractament de
dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga l a
directiva 95/46 i les normes estatals de desplegament que la desenvolupen (LO
15/1999 i RD 1720/2017).
El Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea (RGPD) ha introduït
novetats molt importants, d’entre les quals cal destacar la necessit at que els
responsables i encarregats del tractament de dades de caràcter personal hauran de
designar un Delegat de protecció de dades, en els supòsits que el propi Reglament
així ho determini. Les corporacions públiques són encarregades del tractament de
les dades personals a les quals tinguin accés en l’àmbit de la seva activitat pública.
El RGPD estableix que el delegat de protecció de dades serà designat atenent a les
seves qualitats professionals i, en particular, als seus coneixements especialitzats en
el Dret i la pràctica en matèria de protecció de dades i a la seva capacitat per
desenvolupar les seves funcions.
Així mateix, el RGPD preveu la possibilitat que les funcions del delegat de protecció
de dades es contractin externament a través d’un con tracte de serveis. Aquesta
opció és especialment adient en el cas de petites corporacions o petits municipis,
que es poden beneficiar del servei que ofereixi un ens supramunicipal -diputació o
consell comarcal-, o permet optar per contractar els serveis d’entitats privades
especialitzades.
2. Diversos municipis de la comarca, en la seva qualitat d’encarregats dels
tractament de dades de caràcter personal, han traslladat al Consell Comarcal del
Ripollès la seva inquietud davant la necessitat d’haver de dona r compliment a la
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normativa vigent en matèria de protecció de dades i li han sol·licitat la seva
col·laboració per afrontar les obligacions que se’n deriven, pel fet de no disposar de
mitjans personals suficients en nombre i especialització per assumir aqu estes
obligacions. Principalment es detecta la impossibilitat de designar d’entre el
personal de la corporació un delegat de la protecció de dades, així com el repte
derivat del fet de tenir molt limitada la seva capacitat econòmica per fer -hi front.
Diferents consorcis de la comarca, com són el Consorci Servei Recaptació Cerdanya Ripollès (integrat pel Consell Comarcal de la Cerdanya i el del Ripollès) i l’Agència de
Ripollès Desenvolupament, ambdós adscrits al Consell Comarcal del Ripollès, el
Consorci de Benestar Social del Ripollès, que està integrat pel Consell Comarcal del
Ripollès i l’Ajuntament de Ripoll i està adscrit a aquest darrer, i el Consorci per a la
protecció dels Espais d’Interès Natural del Ripollès -CEINR-, adscrit a la Generalitat
de Catalunya, estan en la mateixa situació d’insuficiència de mitjans personals i
materials per fer front a les obligacions derivades de la vigent normativa en matèria
de protecció de dades.
En aquest sentit cal posar de relleu que el propi Consell Comarcal de l Ripollès,
davant de l’entrada en vigor imminent del RGPD, va externalitzar aquest servei a
l’empara de la possibilitat prevista en el propi Reglament, ja que en l’actualitat
tampoc disposa dels mitjans materials ni personals, amb l’especialització requer ida,
per emprendre les modificacions derivades del Reglament i la futura Llei Orgànica
de Protecció de Dades.
No obstant aquesta la situació descrita, tots aquests ens queden obligats al
compliment del RGPD.
3. La Memòria de la Gerència de data 30 d’octubre de 2018, justifica la necessitat
que el Consell Comarcal tramiti la contractació agregada del servei de delegat de
protecció de dades i altres serveis connexos derivats de la normativa vigent en la
matèria de protecció de dades, a la qual es podrien a dherir tots els ajuntaments i
consorcis públics de la comarca que així ho desitgin, a més de la pròpia corporació.
Aquesta contractació agregada s’emmarca en les competències que el Consell
Comarcal té legalment atribuïdes en matèria d’assistència i coope ració, que
l’obliguen a prestar assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis, de
conformitat amb allò que disposa l'article 28.1.a) 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, amb la finalitat que en tots els municipis del seu àmbit territorial es
duguin a terme, amb nivells de qualitat homogenis, els serveis, les activitats i les
prestacions que, d'acord amb els articles 66 i 67 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, són de competència local.
El Consell Comarcal del Ripollès té la intenció d’agregar la demanda dels serveis de
protecció de dades, amb un interès comú d’est alvi econòmic i procedimental,
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donades les descrites competències del Consell Comarcal del Ripollès en matèria
d’assistència i cooperació municipal, la possibilitat que atorga el RGPD de
contractar les funcions del delegat de protecció de dades a través d’ un contracte de
serveis, l’interès i la predisposició mostrats pels municipis i consorcis de la comarca
i les previsions d’adquisició centralitzada de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (LCSP).
En efecte, els articles 227, 228 i l’apartat 10 de la Disposició Addicional 3ra de la
LCSP, reconeixen la possibilitat d’acords entre les corporacions locals per dur a
terme sistemes d’adquisició centralitzada.
L’article 227.3 de la LCSP estableix que les corporacions locals podran crear centrals
de contractació mitjançant acord de ple. En el cas del Consell Comarcal, mitjançant
acord adoptat pel Ple de data 15 de maig de 2018, publicat al BOP de Girona núm.
104, de 30 de maig de 2018, totes les competències que en matèria de contrac tació
corresponen al plenari, s’han delegat al Consell de Govern.
4. D’altra banda, l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del
sector públic preveu que la realització d’activitats de caràcter material o tècnic de
la competència dels òrgans administratius, els organismes o les entitats públiques
pot ésser encarregada a altres òrgans, organismes o entitats públiques de la
mateixa administració o d’una altra de diferent, sempre que entre les seves
competències hi hagi aquestes activitats, per raons d’eficàcia o quan no es tinguin
els mitjans tècnics idonis per dur-la a terme. Així mateix, l’apartat 3.b) d’aquest
article preveu que si l’òrgan, organisme o entitat pública que rep l’encàrrec no
pertany a la mateixa administració que el fa, l’encàrrec s’ha de formalitzar
mitjançant un conveni.
5. El Consell Comarcal del Ripollès pretén col·laborar amb els municipis i consorcis
de la comarca en el compliment de les obligacions derivades de la legislació vigent
en matèria de protecció de dades i crearà una central de contractació als efectes de
la tramitació de l’expedient de contractació agregada d’aquests serveis per tots
aquells ens que així ho acordin.
En virtut d’aquest marc legal, l’Ajuntament Planoles està interessat a participar en
el benefici que comporta la contractació agregada del servei de delegat de
protecció de dades i altres serveis connexos derivats de la normativa vigent en la
matèria de protecció de dades, amb la gestió del Consell Comarcal. El Ple de
l’Ajuntament ha aprovat, en data 26 de novembre de 2018, encarregar al Consell
Comarcal la gestió de la contractació agregada del servei del servei de delegat de
protecció de dades i altres serveis connexos derivats de la normativa vigent en la
matèria de protecció de dades.
En virtut de tot això, les parts subscriuen aquest conveni amb subjecció als següents
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PACTES:
Primer. Objecte del conveni
1.1. Constitueix l’objecte d’aquest conveni regular els drets i les obligacions de les
parts signants en relació a l’encàrrec que l’Ajuntam ent formula al Consell Comarcal
del Ripollès, per a la creació d’una central de contractació del servei de delegat de
protecció de dades i altres serveis connexos derivats de la normativa vigent en la
matèria de protecció de dades, així com la tramitació d el corresponent expedient de
contractació, a fi d’obtenir un estalvi econòmic i procedimental.
1.2. El Consell Comarcal tramitarà l’expedient per a la contractació agregada del
servei extern d’un delegat de protecció de dades per cadascun dels municipis i
consorcis que s’hi adhereixin, que haurà de donar compliment a les tasques
següents:
- Informar i assessorar al responsable o a l’encarregat del tractament i als
empleats que s’ocupin del tractament de les obligacions que els incumbeixin
en virtut del RGPD i d’altres disposicions de protecció de dades de la Unió
Europea.
- Supervisar el compliment d’allò que disposa el propi RGPD i d’altres
disposicions de protecció de dades de la Unió.
Aquestes funcions genèriques del delegat de protecció de dades es poden concretar
en tasques d’assessorament i supervisió en, entre d’altres, les següents àrees:
- Compliment de principis relatius al tractament, com els de limitació de
finalitat, minimització o exactitud de dades.
- Identificació de les bases jurídiques dels tractaments.
- Valoració de compatibilitat de finalitats diferents de les que van originar la
recollida inicial de dades.
- Existència de normativa sectorial que pugui determinar condicions de
tractament específiques diferents de les establertes per la normativa ge neral
de protecció de dades.
- Disseny i implantació de mesures d’informació als afectats pels tractaments
de dades.
- Establiment de mecanismes de recepció i gestió de les sol·licituds d’exercici
de drets per part dels interessats.
- Valoració de les sol·licituds d’exercici de drets per part dels interessats.
- Contractació d’encarregats de tractament, inclòs el contingut dels contractes
o actes jurídics que regulin la relació responsable -encarregat.
- Identificació dels instruments de transferència internacional de dades
adequats a les necessitats i característiques de l’organització i de les raons
que justifiquin la transferència.
- Disseny i implantació de polítiques de protecció de dades.
- Auditoria de protecció de dades.
- Establiment i gestió dels registres d’activitats de tractament.
- Anàlisi de risc dels tractaments realitzats.
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-

-

Implantació de les mesures de protecció de dades des del disseny i protecció
de dades per defecte adequades als riscos i naturalesa dels tractaments.
Implantació de les mesures de seguretat adequades als riscos i naturalesa
dels tractaments.
Establiment de procediments de gestió de violacions de seguretat de les
dades, inclosa l’avaluació del risc per als drets i llibertats dels afectats i els
procediments de notificació a les autoritats de supervisió als afectats.
Determinació de la necessitat de realitzar avaluacions d’impacte sobre la
protecció de dades.
Realització d’avaluacions d’impacte sobre la protecció de dades.
Relacions amb les autoritats de supervisió.
Implantació de programes de formació i sensibilització del personal en
matèria de protecció de dades.

De conformitat amb el RGPD, la posició del delegat de protecció de dades comporta
el següent:
- La participació de forma adequada i en temps oportú, en totes les qüestions
relatives a la protecció de dades de caràcter personal.
- Rebre el recolzament del responsable o encarregat, que haurà de facilitar -li
els recursos necessaris per al desenvolupament de les serves funcions.
- No rebre cap instrucció en allò que fa referència al desenvolupam ent
d’aquestes funcions i a no ser destituït ni sancionat pel responsable o
l’encarregat per causes relacionades amb l’exercici d’aquestes funcions.
- Rendir comptes directament als més alt nivell jeràrquic amb el responsable o
encarregat.
En el marc de les funcions relacionades assignades al delegat de protecció de dades,
el contracte inclourà, com a mínim, les tasques següents:
 Anàlisi de la situació en matèria de protecció de dades de l’ens públic de què
es tracti. Redacció, revisió i adaptació dels formularis, sol·licituds
d’interessats i documents emesos per l’ens de què es tracti.
 Revisió i adaptació de contractes, convenis i altres encàrrecs amb tercers
que tenen incidència sobre les dades.
 Revisió del compliment de la normativa de transparència en mat èria de
protecció de dades.
 Registre de les activitats de tractament.
 Informe d’avaluació d’impacte i document descriptiu de les mesures de
seguretat.
 Seguiment i manteniment de les mesures de compliment de la normativa
durant l’exercici que correspongui.
 Assessorament continu a la corporació de què es tracti, designant una
persona i un contacte de referència.
 Formació a la plantilla, amb un mínim de 10 h durant l’any.
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Adaptació i compliment de la futura Llei Orgànica de Protecció de Dades o
qualsevol altra norma que resulti d’aplicació en matèria de protecció de
dades.

Segon. Pressupost màxim del contracte que en el seu moment es formalitzi
2.1. El pressupost màxim anual per a la prestació del servei detallat al Pacte 1.2,
atribuïble a cadascun dels ens que s’adhereixin a la contractació agregada, és el
següent:
-

Consell Comarcal del Ripollès: 2.450 €/any, més IVA.

-

Consorcis:
Consorci Servei Recaptació Cerdanya-Ripollès (CSRCR): 2.100 €/any, més IVA.
Agència de Desenvolupament del Ripollès (ADR): 2.240 €/ any, més IVA.
Consorci de Benestar Social del Ripollès (CBSR): 2.100 €/any, més IVA.
Consorci Espais d’Interès Natural del Ripollès (CEINR):2.100 €/any, més IVA.

-

Ajuntaments:
Fins 300 habitants = 750 €/any, més IVA.
De 301 a 1000 habitants = 1.000 €/any, més IVA.
De 1001 a 3500 habitants = 1500 €/any, més IVA.
Més de 3501 habitants /cas de Ripoll = 5000 €/any, més IVA.

Els plecs reguladors de la contractació preveuran aquests imports com a màxims i
només podran ser millorats a la baixa. El contracte no preveurà revisió de preus.
2.2. El preu màxim anual pel qual s’adjudiqui el contracte, es prorratejarà en 12
factures mensuals.
L’inici de la prestació del servei es produirà a dia 1 del mes següent al de la data de
la formalització del contracte.
Per aquells ens que s’adherexin a la contractació agregada amb posterioritat a la
data d’inici de la vigència del contracte amb l’empresa adjudicatària, el contracte es
començarà a prestar a dia 1 del mes següent al de la data de la formalització
d’aquest conveni.
En conseqüència, l’adhesió a la contractació agregada en un moment posterior a la
data inicial de vigència del contracte que es formalitzi, comportarà que a
l’ajuntament se li apliqui el contracte en tots els seus extrems, pel temps que resti
de vigència del contracte.
2.3. L’empresa adjudicatària emetrà factures mensuals, que girarà dir ectament a
l’Ajuntament, per la dotzena part del preu anual pel qual s’adjudiqui el procediment
de licitació conjunta.
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Tercer. Obligacions de les parts
3.1. Obligacions del Consell Comarcal
-

Crearà una central de contractació per a la licitació del servei de delegat de
protecció de dades i altres serveis connexos derivats de la legislació vigent
en matèria de protecció de dades, per a tots els municipis i consorc is de la
comarca que s’hi adhereixin.

-

Tramitarà l’expedient de contractació del servei de delegat de protecció de
dades i altres serveis connexos en matèria de protecció de dades.

-

Comunicarà el resultat del procediment de contractació i el contingut del
contracte que es formalitzi , a tots els ens adherits a la licitació conjunta.

-

Nomenarà un responsable del contracte al qual correspondrà la seva
supervisió, així com adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries
a fi d’assegurar la correcta execució de la prestació pactada.

-

Actuarà com a intermediari entre l’empresa que resulti adjudicatària i els
municipis i consorcis que s’adhereixin al contracte.

-

Pagarà l’import de les factures que mensualment emeti l’empresa
adjudicatària pel servei prestat a la pròpia corporació, dins del termini de 30
dies a comptar des de la data de la seva presentació.

3.2. Obligacions de l’ajuntament
-

L’aprovació i formalització d’aquest conveni comporta l’adhesió a la licitació
agregada del servei de delegat de protecció de dades i altres serveis
connexos derivats de la legislació vigent en matèria de protecció de dades
que tramitarà el Consell Comarcal. A tal efecte es formalitzarà l’autorització
de la despesa en document comptable A i se’n donarà trasllat al C onsell
Comarcal per la tramitació unificada de la licitació.

-

Assumir les condicions del contracte que es formalitzi, tal com està definit
en aquest conveni.

-

Acceptar íntegrament el contingut dels plecs de clàusules administratives
particulars i del plec de prescripcions tècniques, així com de les valoracions
efectuades, les propostes d’adjudicació i la resta de decisions preses per la
mesa de contractació.
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-

Acceptar la realització unificada de la tramitació del procediment fins que
s’adjudiqui i posteriorment es formalitzi el contracte.

-

Assumir les resolucions d’adjudicació en tots els seus termes i condicions, i
la perfecció del contracte en aquests mateixos termes i condicions.

-

Adoptar el compromís de dotar els pressupostos afectats per la vigència del
contracte, amb la partida suficient per fer front a les obligacions que des del
punt de vista econòmic se’n derivin, i en la quantitat suficient.

-

Pagar l’import de les factures que mensualment emeti l’empresa
adjudicatària, dins del termini de 30 dies següents a comptar des de la data
de la seva presentació.

-

Designar una persona dins de la corporació que faci el seguiment de la
correcta execució del contracte i que comuniqui al Consell Comarcal
qualsevol incidència que es produeixi.

-

La formalització d’aquest conveni comporta que l’Ajuntament haurà de
mantenir l’adhesió, com a mínim, durant els dos anys de vigència inicial del
contracte que es formalitzi. En cas que l’adhesió s’efectuï amb posterioritat
a la formalització del contracte, l’Ajuntament estarà obligat a mantenir la
seva adhesió fins, com a mínim, la data en què finalitzi el termini dels dos
anys inicials del contracte.

Quart. Aprovació de la despesa
Sobre la base d’aquest conveni, l’aprovació i disposició de la despesa anual màxima
que li és repercutible, de conformitat amb allò que disposa el pacte Segon,
correspon a l’Ajuntament.
L’Ajuntament s’haurà de comprometre a preveure en el pressupost de l’exercici
2019 i en els pressupostos dels exercicis 2020 i 2021, la partida necessària per fer
front al pressupost anual màxim que li pot ser imputable de 1.000 €, més 210 €,
corresponent al 21 % d’IVA, que resulta un import total màxim de 1.210€. Aquest
compromís l’haurà d’adoptar en el moment que aprovi aquest conveni.
Cinquè. Procediment
a) L’Ajuntament es compromet a l’aprovació per acord del Ple o d'aquell òrgan que
en tingui la competència, de la disposició de la despesa anual necessària, que serà
un requisit previ essencial per iniciar el procediment de licitació del servei de
delegat de protecció de dades i altres serveis connexos en matèria de protecció de
dades.
b) Amb el certificat d’aquest acord, el Consell Comarcal del Ripollès elaborarà
l’expedient per a la contractació d’aquest servei. Aquesta contractació la realit zarà
de manera agregada amb la resta de municipis i consorcis que li hagin encarregat
aquesta gestió, i triarà la modalitat contractual més favorable d’acord amb el seu
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criteri i la legislació d'aplicació. Es fixa el termini màxim de 2 mesos des de la data
que el Consell Comarcal aprovi aquest conveni, per iniciar el procediment de
contractació.
c) El Consell Comarcal del Ripollès adjudicarà el contracte a l’empresa que, de
conformitat amb el procediment contractual que es tramiti, faci la millor oferta des
del punt de vista de qualitat-preu, i formalitzarà el corresponent contracte.
d) El Consell Comarcal comunicarà a l’Ajuntament l’adjudicació, formalització i
contingut del contracte i l’inici de la prestació del servei.
e) La facturació derivada d’aquesta contractació agregada es durà a terme de
manera segregada i s’adreçarà als diferents municipis i organismes, com a titulars i
responsables del respectiu pagament. El pagament serà mensual.
f) El Consell Comarcal del Ripollès vetllarà el compliment dels te rmes contractuals fiscalitzant les tasques de l'empresa que resulti adjudicatària - i realitzarà un
seguiment de l'execució contractual. També actuarà com a interlocutor entre
l’empresa adjudicatària i els ajuntaments i consorcis per a tots els temes que s iguin
rellevants en la gestió del servei.
g) L’Ajuntament designarà necessàriament una persona responsable del contracte
que actuarà com a interlocutor amb el Consell Comarcal i comunicarà a l’empresa
adjudicatària les seves necessitats, requeriments i co nsultes.
Sisè. Relacions amb l'empresa adjudicatària
L’empresa tindrà l’obligació contractual de prestar els serveis definits en aquest
conveni a l’Ajuntament, d’acord amb el preu i les condicions fixades en el contracte.
L’Ajuntament designarà necessàriament una persona responsable del contracte que
comunicarà al Consell Comarcal i actuarà com a interlocutor amb aquest. Aquesta
persona designada per l’Ajuntament serà l’encarregada de comunicar a l’empresa
adjudicatària les seves necessitats, requeriments i consultes.
L’Ajuntament haurà de pagar a l'empresa adjudicatària en el termini màxim de
trenta dies, en compliment de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la
Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen les mesures de l luita
contra la morositat en les operacions comercials.
Setè. Seguiment i incidències
El responsable del contracte designat pel Consell Comarcal farà les tasques de
seguiment i control dels acords contractuals amb l'empresa adjudicatària (validació
de factures, compliment de compromisos, incidències, etc.).
Així mateix, a través del contracte el Consell Comarcal implantarà sistemes de
seguiment i supervisió, a fi de garantir-ne el degut compliment i qualitat en
l’execució, tals com sistemes de control de l’obligada formació al personal de les
corporacions, lliurament de models, enquestes periòdiques de satisfacció i reunions
de seguiment.

9
Consell Comarcal del Ripollès · NIF: P6700004B
Carrer del Progrés, 22 · 17500 Ripoll · ripolles. cat · 972 70 32 11 · FAX 972 70 26 54 ·
ccripolles@ripolles.cat

L’Ajuntament també exercirà el control de l’execució del contracte al seu ens, a
través de la persona que designi a l’efecte (Pacte Sisè). Aquesta persona comunicarà
al Consell Comarcal del Ripollès les incidències que es derivin del desenvolupament
de l’execució del contracte perquè en tingui coneixement i constància
administrativa per a una possible resolució.
Vuitè. Incompliment de les obligacions derivades d’aquest conveni
8.1. En cas que l’Ajuntament incompleixi de manera reiterada el termini establert
per al pagament de les factures que mensualment emeti l'adjudicatària, haurà de
fer front als interessos corresponents, així com a les conseqüències que puguin
derivar-se en aplicació de les previsions dels plecs.
8.2. En primera instància les parts es comprometen a resoldre de forma amistosa les
possibles controvèrsies que es puguin originar en la interpretació o aplicació
d’aquest Conveni. Si no fos possible, atesa la naturalesa juridicoadministrativa de
les actuacions litigioses que es puguin plantejar, quedaran sotmeses a l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu.
8.3. El contracte que se subscrigui preveurà el règim de les penalitats a aplicar a
l’empresa adjudicatària en cas d’incompliment.
Novè. Vigència del conveni
9.1. La vigència d’aquest conveni és des de la data de la seva formalització, fins a la
finalització del termini de vigència del contracte de serveis que es subscrigui.
El termini de vigència del contracte de serveis serà de dos anys, prorrogables, com a
màxim, un any més.
9.2. El Consell Comarcal, de conformitat amb el nivell de satisfacció i degut
compliment del servei contractat per part de l’empresa adjudicatària, com a mínim
quatre mesos abans de la data de finalització del termini inicial de vigència del
contracte -dos anys-, haurà de comunicar a tots els ens adherits si s’acordarà o no
la pròrroga del contracte. Aquest és el termini mínim que es considera necessari per
poder tramitar una nova licitació, en cas que s’acordés no prorrogar el contracte.
Així mateix, en cas que l’ajuntament no vulgui prorrogar el contracte, ho haurà de
comunicar formalment al Consell Comarcal, com a mínim 4 mesos abans de la data
de finalització del termini inicial de vigència del contracte -dos anys-.
9.3. En cas que algun ajuntament o consorci pretengui adherir -se a aquesta compra
agregada amb posterioritat a l’adjudicació del contracte, ho haurà d e comunicar al
Consell Comarcal com a mínim dos mesos abans de la data en què pretengui que
entri en vigor el contracte.
A tal efecte, haurà de presentar una sol·licitud per escrit, aprovar i formalitzar
aquest conveni i assumir totes les obligacions que se’n deriven a partir de la seva
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entrada en vigor que, en tot cas, serà sempre a data 1 del mes següent a aquell mes
en què s’hagi subscrit el conveni.
Desè. Modificació del conveni
En principi no es preveu cap causa expressa de modificació d’aquest conv eni. Si al
llarg de la seva vigència sorgís una necessitat imprevista i justificada de modificació,
requerirà en tot cas l’acord unànime dels signants.
Onzè. Resolució del contracte
Són causes de resolució d’aquest conveni:
- La suspensió per causa imputable a l'administració de l'inici de l’objecte
d’aquest conveni en un termini superior a sis mesos des de la data
assenyalada en el mateix per al seu inici.
- El desistiment o la suspensió del conveni per un termini superior a 1 any,
acordat per l'administració contractant.
- L’acord mutu de les administracions signants
- La impossibilitat sobrevinguda legal - material o per l’incompliment greu o
manifest de les seves clàusules.
Dotzè. Extinció del conveni
Aquest conveni es podrà extingir per les causes següents:
a) perquè se n’hagi realitzat l’objecte o n’hagi expirat el termini.
b) per resolució, d’acord amb la clàusula anterior.
c) per mutu acord.
d) per qualsevol altra causa admissible en dret.
Tretzè. Jurisdicció competent
Aquest conveni té naturalesa administrativa, per la qual cosa correspondrà a la
jurisdicció contenciosa administrativa conèixer les qüestions litigioses que puguin
sorgir en la interpretació, modificació, resolució i efectes.
I, per tal de deixar-ne constància i en prova de conformitat, les parts subscriuen
aquest conveni per duplicat.
PEL CONSELL COMARCAL

PER L’AJUNTAMENT PLANOLES

El president
Eudald Picas i Mitjavila

L’alcalde/l’alcaldessa
Enric Gràcia i Barba

La secretària accidental
Marta Arxé i Llagostera

La secretària
Laura Legares i Cererols
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