
 

 

 

 
EXTRACTE DELS ACORDS ADOPTATS EN LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE 

GOVERN LOCAL DEL DIA 16 DE GENER DE 2020 

 

 
Avís: Els extractes dels acords adoptats han estat retocats i se li han tret totes les dades de 
caràcter personal que contenen, per tal de donar compliment a la legislació de protecció de 
dades. En el cas dels acords adoptats per delegació del Ple aquests es publiquen íntegrament 
en compliment de la sentència del Tribunal Constitucional 161/2013, de 26 de setembre. 
 
Identificació de la sessió: 
 
Núm.: JGL2020/1 
Caràcter: ordinària 
Data: 16.01.2020  
Inici: 09:45 
Fi: 09:50 
Lloc: Sala de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni 
 
Assistents titulars: 
 
President: Raül García Ramírez   Junts x Cat 
 
Regidors/es:  Magalí Miracle Rigalós   ERC-AM 
  Anaïs Medina Terradas   Junts x Cat    
  Josep Mª Orra Pié   ERC-AM 
  Mª Àngels Bordetas Delgado  Junts x Cat 
    
Secretari: Sergi Ribas Beltrán  
 
Excusen la seva assistència els Regidors/es: 

    
       Ernest Vilà Pladevall   Junts x Cat 
 
Ordre del dia: 
 

1. Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern 
Local de data 12.12.2019.    
 
Temes sotmesos a la Junta de Govern Local per delegació de l'Alcaldia 
 

2. Retorn, si escau, de la garantia definitiva dipositada per Autocars Barba, SL, amb motiu 
del contracte del servei de transport de menors per a les activitats educatives en horari 
lectiu, en el marc del Pla Educatiu d'Entorn de Sant Celoni.  
 

3. Aprovació, si escau, de la pròrroga del contracte per a la prestació del servei de gestió 
dels consums energètics municipals mitjançant l'aplicació informàtica en línia.  
 

4. Aprovació del conveni de col·laboració per a l'establiment de les condicions de gestió i 
funcionament dels ajuts de menjador entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i 
l'Ajuntament de Sant Celoni.  

 
Desenvolupament de la sessió: 
 
El President obre la sessió 
 



 

 

1. APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA 
DE GOVERN LOCAL DE DATA 12.12.2019. 
 
L’alcalde pregunta als membres de la Junta de Govern Local si han de formular alguna 
observació a l'esborrany de l'acta de la sessió del dia 12.12.2019. Al no formular-se cap 
reparament s’acorda per unanimitat l’aprovació de la referida acta.  

 
2. RETORN DE LA GARANTIA DEFINITIVA DIPOSITADA PER AUTOCARS BARBA SL 
AMB MOTIU DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE TRANSPORT DE MENORS PER A LES 
ACTIVITATS EDUCATIVES EN HORARI LECTIU, EN EL MARC DEL PLA EDUCATIU 
D’ENTORN DE SANT CELONI. 
 
1. Retornar la garantia definitiva d’import 1.276,25 €, dipositada en metàl·lic per Autocars Barba 
SL, amb CIF B-60.377.462, amb motiu del contracte que la mercantil va signar en data 
13.04.2015 amb l’Ajuntament de Sant Celoni, per a la prestació del servei de transport de 
menors per a les activitats educatives en horari lectiu en el marc del Pla Educatiu d’Entorn.  
 
2. Notificar aquest acord a la mercantil, amb expressió dels recursos a què tingui dret, amb el 
benentès que per fer efectiva la devolució haurà de lliurar a la Tresoreria municipal el full de 
dades del compte bancari on s’ha de fer el retorn, segons model conformat per l’entitat 
bancària (http://www.santceloni.cat/dadescreditor). 
 
3. APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DEL 
SERVEI DE GESTIÓ DELS CONSUMS ENERGÈTICS MUNICIPALS MITJANÇANT 
APLICACIÓ INFORMÀTICA EN LÍNIA. 
 
1. Prorrogar per una anualitat el contracte signat en data 07.02.2017 amb la mercantil RSM 
GASSÓ CIMNE ENERGY SL per a la prestació del servei de gestió, a través d’una aplicació 
informàtica en línea, dels consums energètics (electricitat i gas) de l’enllumenat públic i dels 
equipaments municipals, tal com preveu la clàusula 6 del Plec de clàusules administratives 
particulars regulador del contracte. La pròrroga tindrà efectes des del dia 08.02.2020 i fins al 
07.02.2021. 
 
2. Autoritzar i disposar la despesa de 6.613,26 €, IVA inclòs (5.465,50 € més el 21% d’IVA), 
supeditada a l’existència de crèdit a la partida 05.170A0.22799 (Altres treballs realitzats per 
altres empreses i professionals) del pressupost municipal per a 2020. 
 
3. Notificar aquest acord a RSM GASSÓ CIMNE ENERGY SL per al seu coneixement i als 
oportuns efectes, i comunicar-ho al Registre públic de contractes de Catalunya. 
 
4. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A L'ESTABLIMENT DE LES 
CONDICIONS DE GESTIÓ I FUNCIONAMENT DELS AJUTS DE MENJADOR ENTRE EL 
CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL I L'AJUNTAMENT DE SANT CELONI. 
 
1. Aprovar el conveni de col·laboració per a l'establiment de les condicions de gestió i 
funcionament dels ajuts de menjador entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i 
l’Ajuntament de Sant Celoni, d’acord al contingut següent:  
 

“R E U N I T S 
 

D’una part, el senyor, president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, assistit pel secretari 
accidental de la corporació.  
I de l’altra, el/la senyor/a ______________, alcalde/ssa –president/a de l’Ajuntament de/d’ 
___________, assistit/da pel/ per la secretari/secretària de la corporació, el/la senyor/a 
________________.  
 

IN T E R V E N E N 
 

http://www.santceloni.cat/dadescreditor


 

 

 
 
 
El president del Consell Comarcal del Vallès Oriental en virtut del que disposa l’article 13 del 
Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
4/2003, de 4 de novembre.  
 
L’alcalde/alcaldessa president/a, en nom i representació de l’Ajuntament de/d’ _____________, 
en virtut del que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, i l’article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat mitjançant el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.  
 
Els secretaris/El secretari i la secretària també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, 
d’acord amb l’article 2 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim 
jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional.  
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat d’obrar necessària per obligar-se en les 
representacions que respectivament acrediten, per la qual cosa  

 
M A N I F E S T E N 

 
1. Que mitjançant el Decret 219/1989, d’1 d’agost, es van delegar a les comarques les 
competències del Departament d’Ensenyament en relació amb la programació i la gestió de 
beques i ajuts de menjador.  
 
2. Que el Decret 160/1996, de 14 de maig, regulador del servei escolar de menjador, disposa 
que les administracions públiques, dins les disponibilitats pressupostàries, poden establir ajuts 
de menjador per a l’alumnat que ho sol·liciti i no els correspongui la gratuïtat del servei, que 
cobreixin totalment o parcialment el cost del servei escolar de menjador. Per a l’establiment 
d’aquests ajuts es tindran en compte les condicions socials, econòmiques i geogràfiques de 
l’alumnat, així com l’escolarització en centres d’educació especial.  
 
3. Que la gestió d’aquests ajuts correspon als consells comarcals quan hagin assumit aquesta 
competència i signin el conveni corresponent amb el Departament d’Ensenyament.  
 
4. Que el 24 de maig de 2016, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya vam formalitzar el conveni relatiu a la delegació 
de competències quant a la gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de 
menjador.  
 
5. Que el 10 d’abril de 2019, el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va aprovar les 
Bases reguladores dels ajuts de menjador i llur annex per al curs escolar 2019/2020, les quals 
han estat publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 23 d’abril de 2019.  
 
6. Que, d’acord amb l’article 31 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de 
dades personals i garantia dels drets digitals, el Consell Comarcal del Vallès Oriental disposa 
d’un Registre d’activitats de tractament que inclou l’activitat de tractament d’ajuts de menjador.  
 
7. Que les Bases reguladores dels ajuts de menjador del Comarcal del Vallès Oriental 
preveuen la participació dels ajuntaments en la gestió dels ajuts, en la recepció de les 
sol·licituds, en la valoració o en les revocacions, entre d’altres. És per això, que esdevé 
necessari l’aprovació d’un conveni amb els ajuntaments per a regular-ne els termes.  
 
D’acord amb les manifestacions exposades, les parts compareixents expressen la seva 
voluntat per a l’establiment d’un conveni de col·laboració que subjecten als següents  
 

 
 



 

 

 
 
 

P A C T E S 
Primer. Objecte  
 
Aquest acord té per objecte l’establiment d’un marc de col·laboració entre el Consell Comarcal 
del Vallès Oriental, en endavant CONSELL COMARCAL, i l’Ajuntament «de» ______________, 
en endavant l’AJUNTAMENT, per a la gestió dels ajuts de menjador del CONSELL 
COMARCAL.  
 
Segon. Identificació dels ajuts  
 
1. Per al curs escolar 2019/2020, la col·laboració objecte d’aquest conveni abasta la gestió dels 
ajuts que preveuen les Bases reguladores dels ajuts de menjador del CONSELL COMARCAL 
esmentades en la manifestació cinquena, en endavant les Bases.  
 
2. Si s’escau, per a altres cursos, la col·laboració abastarà la gestió dels ajuts de menjador de 
la convocatòria que correspongui, atenent en tot cas a les bases que siguin d’aplicació.  
 
3. En qualsevol cas, la gestió dels ajuts resta condicionat a la vigència del conveni formalitzat 
pel Consell Comarcal del Vallès Oriental i el Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya esmentat a la manifestació quarta, o bé a l’instrument jurídic que el substitueixi.  
 
Tercer. Obligacions del CONSELL COMARCAL  
 
El CONSELL COMARCAL es compromet a desenvolupar les actuacions següents:  
 
a) Posar a disposició de l’AJUNTAMENT la documentació necessària per a la gestió de les 
sol·licituds dels ajuts.  
 
b) Facilitar la gestió dels ajuts de menjador mitjançant un sistema de gestió informatitzada.  
 
c) Comunicar a l’AJUNTAMENT els ajuts atorgats a les persones beneficiàries.  
 
d) Transferir al número de compte designat per l’AJUNTAMENT els imports dels ajuts atorgats 
a les persones beneficiàries que corresponguin.  
 
Nogensmenys, en casos excepcionals, quan així ho acordin el CONSELL COMARCAL i 
l’AJUNTAMENT, el CONSELL COMARCAL transferirà al número de compte designat pels 
centres escolars, l’import dels ajuts atorgats a les persones beneficiàries matriculades en cada 
centre.  
El pagament dels ajuts està condicionat a la transferència prèvia del Departament d’Educació 
de la Generalitat de Catalunya i al compliment de les previsions de justificació que preveuen les 
Bases.  
 
e) En relació amb la protecció de dades de caràcter personal:  
 
i.Complir les obligacions que té com a responsable del tractament.  
 
ii.Per raó d’aquest conveni s’autoritza a l’AJUNTAMENT a encarregar-se del tractament de les 
dades personals obtingudes en la gestió dels ajuts de menjador.  
 
iii.Vetllar perquè l’AJUNTAMENT, com a encarregat del tractament, adopti les mesures de 
seguretat exigibles, d’acord amb les previsions del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel 
que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es 
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) (DOUE 4.5.2016) i la 



 

 

Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets 
digitals, o la normativa que els substitueixi.  
 
Quart. Obligacions de l’AJUNTAMENT  
 
L’AJUNTAMENT es compromet a col·laborar per a la consecució d’una correcta gestió dels 
ajuts de menjador del CONSELL COMARCAL en la forma que s’estableix a continuació:  
 
a) Rep, impulsa, valora, tramita i presenta al CONSELL COMARCAL les sol·licituds d’ajuts de 
menjador mitjançant el sistema de gestió informatitzada que estableixi el CONSELL 
COMARCAL, d’acord amb allò que disposen les Bases i els aclariments que es facin en virtut 
de la disposició addicional quarta d’aquestes.  
 
b) Rep, impulsa, informa, tramita i trasllada al CONSELL COMARCAL els recursos 
administratius.  
 
c) Complimenta mitjançant el sistema de gestió informatitzada que estableixi el CONSELL 
COMARCAL qualsevol altre tràmit que aquest permeti sempre i quan les bases reguladores del 
ajuts de menjador n’estableixin l’obligació als ajuntaments.  
 
d) Posa a disposició del CONSELL COMARCAL tota aquella informació o documentació que es 
requereixi en relació amb la gestió dels ajuts.  
 
e) Supervisa l’ús del servei de menjador de les persones beneficiàries introduït en el sistema de 
gestió informatitzada establert pel CONSELL COMARCAL.  
 
f) Notifica al CONSELL COMARCAL les persones autoritzades per l’accés i la tramitació en el 
sistema de gestió informatitzada d’ajuts de menjador que estableixi el CONSELL COMARCAL 
amb entrega del document signat per aquestes persones quant a les obligacions de seguretat 
de la informació i protecció de dades de caràcter personal establert a aquests efectes pel 
CONSELL COMARCAL. Així mateix, si és el cas, l’AJUNTAMENT notifica les baixes de les 
persones autoritzades.  
 
g) Presenta al CONSELL COMARCAL els certificats justificatius de la despesa efectuada en 
concepte d’ajuts de menjador, d’acord amb la relació d’ajuts atorgats pel CONSELL 
COMARCAL a les persones beneficiàries que corresponguin, l’ús del servei i d’acord amb les 
Bases i el model que estableixi el CONSELL COMARCAL.  
 
h) Comprova el compliment i l’efectivitat de les condicions o requisits determinants per a 
l’atorgament de l’ajut.  
 
i) Es sotmet a les actuacions de comprovació que respecte a la gestió dels ajuts pugui efectuar 
el CONSELL COMARCAL.  
 
j) Compleix les obligacions que les bases estableixen pels ajuntaments i actua d’acord amb les 
seves previsions.  
 
k) Utilitzar els models de documentació i seguir les indicacions que estableixi el CONSELL 
COMARCAL per a la gestió dels ajuts.  
 
l) Compleix les obligacions com a encarregat del tractament. L’encarregat del tractament i tot el 
seu personal s’obliga a:  
 
1. Utilitzar les dades personals objecte de tractament, o les que reculli per a la seva inclusió, 
només per a la finalitat objecte d'aquest encàrrec. En cap cas pot utilitzar les dades per a 
finalitats pròpies.  
 



 

 

2. Tractar les dades d’acord amb les instruccions documentades del responsable del 
tractament.  
  
 
Si l'encarregat del tractament considera que alguna de les instruccions infringeix l’RGPD o 
qualsevol altra disposició en matèria de protecció de dades de la Unió o dels estats membres, 
l'encarregat n’ha d’informar immediatament el responsable.  
 
3. Incorporar els tractaments que duu a terme en execució d’aquest contracte al seu registre 
d’activitats del tractament efectuades per compte d’un responsable, amb el contingut de l’article 
30.2 de l’RGPD.  
 
4. No comunicar les dades a terceres persones, tret que tingui l'autorització expressa del 
responsable del tractament, en els supòsits legalment admissibles.  
 
L'encarregat pot comunicar les dades a altres encarregats del tractament del mateix 
responsable, d'acord amb les instruccions del responsable. En aquest cas, el responsable ha 
d’identificar, prèviament i per escrit, l'entitat a la qual s'han de comunicar les dades, les dades a 
comunicar i les mesures de seguretat que cal aplicar per procedir a la comunicació.  
Si l'encarregat ha de transferir dades personals a un tercer país o a una organització 
internacional, en virtut del dret de la Unió o dels estats membres que li sigui aplicable, ha 
d’informar el responsable d'aquesta exigència legal de manera prèvia, tret que aquest dret ho 
prohibeixi per raons importants d'interès públic.  
 
5. No subcontractar cap de les prestacions que formin part de l'objecte d'aquest contracte que 
comportin el tractament de dades personals, tret dels serveis auxiliars necessaris per al normal 
funcionament dels serveis de l'encarregat.  
 
Si cal subcontractar algun tractament, aquest fet s’ha de comunicar prèviament i per escrit al 
responsable, amb una antelació de dos mesos. Cal indicar els tractaments que es pretén 
subcontractar i identificar de forma clara i inequívoca l'empresa subcontractista i les seves 
dades de contracte. La subcontractació es pot dur a terme si el responsable no manifesta la 
seva oposició en el termini establert. 
 
El subcontractista, que també té la condició d’encarregat del tractament, està obligat igualment 
a complir les obligacions que aquest document estableix per a l’encarregat del tractament i les 
instruccions que dicti el responsable. Correspon a l’encarregat inicial regular la nova relació, de 
manera que el nou encarregat quedi subjecte a les mateixes condicions (instruccions, 
obligacions, mesures de seguretat...) i amb els mateixos requisits formals que ell, pel que fa al 
tractament adequat de les dades personals i a la garantia dels drets de les persones afectades.  
 
Si el subencarregat ho incompleix, l’encarregat inicial continua sent plenament responsable 
davant el responsable pel que fa al compliment de les obligacions. 
 
6. Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a les quals hagi 
tingut accés en virtut d’aquest encàrrec, fins i tot després que en finalitzi l’objecte.  
 
7. Garantir que les persones autoritzades per tractar dades personals es comprometen, de 
forma expressa i per escrit, a seguir les instruccions del responsable, a respectar la 
confidencialitat i a complir les mesures de seguretat corresponents, de les quals cal informar-
los convenientment.  
 
8. Mantenir a disposició del responsable la documentació que acredita que es compleix 
l'obligació que estableix l'apartat anterior.  
 
9. Garantir la formació necessària en matèria de protecció de dades personals de les persones 
autoritzades per tractar dades personals.  
 



 

 

10. Assistir el responsable del tractament en la resposta a l'exercici dels drets següents:  
  
1. Accés, rectificació, supressió i oposició  
2. Limitació del tractament  
3. Portabilitat de dades  
4. A no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades (inclosa l’elaboració de 
perfils)  
 
Quan les persones afectades exerceixin els drets d'accés, rectificació, supressió i oposició, 
limitació del tractament, portabilitat de dades i a no ser objecte de decisions individualitzades 
automatitzades, davant l'encarregat del tractament, aquest ho ha de comunicar al CONSELL 
COMARCAL per la plataforma EACAT. La comunicació s’ha de fer de forma immediata i en cap 
cas més enllà de l’endemà del dia hàbil en què s’ha rebut la sol·licitud, juntament, si escau, 
amb altres informacions que puguin ser rellevants per resoldre la sol·licitud.  
 
11. L'encarregat del tractament ha de facilitar, en el moment de recollir les dades, la informació 
relativa als tractaments de dades que es duran a terme. La redacció i el format en què es 
facilitarà la informació s'ha de consensuar amb el responsable, abans d’iniciar la recollida de 
les dades.  
  
12. L'encarregat del tractament ha d’informar el responsable del tractament, sense dilació 
indeguda i en qualsevol cas abans del termini màxim de 24 hores, i a través de la plataforma 
EACAT, de les violacions de la seguretat de les dades personals al seu càrrec de les quals 
tingui coneixement, juntament amb tota la informació rellevant per documentar i comunicar la 
incidència.  
 
La notificació no és necessària quan sigui improbable que aquesta violació de la seguretat 
constitueixi un risc per als drets i les llibertats de les persones físiques.  
 
Si se’n disposa, cal facilitar, com a mínim, la informació següent:  
 
1. Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat de les dades personals, 
incloses, quan sigui possible, les categories i el nombre aproximat d'interessats afectats i les 
categories i el nombre aproximat de registres de dades personals afectats.  
 
2. Nom i dades de contacte del delegat de protecció de dades o d'un altre punt de 
contacte en el qual es pugui obtenir més informació.  
 
3. Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de les dades 
personals. 
 
4.  Descripció de les mesures adoptades o proposades per posar remei a la violació de la 
seguretat de les dades personals, incloses, si escau, les mesures adoptades per mitigar els 
possibles efectes negatius.  
 
Si no és possible facilitar la informació simultàniament, i en la mesura en què no ho sigui, la 
informació s’ha de facilitar de manera gradual sense dilació indeguda.  
 
Correspon a l'encarregat del tractament comunicar les violacions de la seguretat de les dades a 
l'autoritat de protecció de dades. La comunicació ha de contenir, com a mínim, la informació 
següent:  
 
a. Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat de les dades personals, incloses, 
quan sigui possible, les categories i el nombre aproximat d'interessats afectats i les categories i 
el nombre aproximat de registres de dades personals afectats.  
 
b. Nom i dades de contacte del delegat de protecció de dades o d'un altre punt de contacte en 
el qual es pugui obtenir més informació.  



 

 

 
c. Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de les dades 
personals.  
 
d. Descripció de les mesures adoptades o proposades per posar remei a la violació de la 
seguretat de les dades personals, incloses, si escau, les mesures adoptades per mitigar els 
possibles efectes negatius.  
 
Si no és possible facilitar la informació simultàniament, s’ha de facilitar de manera gradual 
sense dilació indeguda.  
 
Correspon a l'encarregat del tractament comunicar en el menor temps possible als interessats 
les violacions de la seguretat de les dades, quan sigui probable que la violació suposi un alt risc 
per als drets i les llibertats de les persones físiques.  
 
La comunicació s’ha de fer en un llenguatge clar i senzill i, com a mínim, cal:  
 
a. Explicar la naturalesa de la violació de dades.  
 
b. Indicar el nom i les dades de contacte del delegat de protecció de dades o d’un altre punt de 
contacte en què es pugui obtenir més informació.  
 
c. Descriure les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de les dades personals.  
 
d. Descriure les mesures adoptades o proposades pel responsable del tractament per posar 
remei a la violació de la seguretat de les dades personals, incloses, si escau, les mesures 
adoptades per mitigar els possibles efectes negatius.  
 
13. Donar suport al responsable del tractament a l’hora de fer les avaluacions d'impacte 
relatives a la protecció de dades, quan escaigui.  
 
14. Donar suport al responsable del tractament a l’hora de fer les consultes prèvies a l'autoritat 
de control, quan escaigui.  
 
15. Posar a disposició del responsable tota la informació necessària per demostrar que 
compleix les seves obligacions, així com per realitzar les auditories o les inspeccions que 
efectuïn el responsable o un altre auditor autoritzat per ell.  
 
16. Implantar les mesures de seguretat següents:  
 
a. Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i 
serveis de tractament.  
 
b. Restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d'incident 
físic o tècnic.  
 
c. Verificar, avaluar i valorar, de forma regular, l'eficàcia de les mesures tècniques i 
organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament.  
 
d. Seudonimitzar i xifrar les dades personals, si escau.  
 
També ha d’adoptar totes aquelles altres mesures que, tenint en compte el conjunt de 
tractaments que duu a terme, siguin necessàries per garantir un nivell de seguretat adequat al 
risc.  
 
La documentació relacionada amb la gestió dels riscos, incloent el resultat de les auditories 
periòdiques que es realitzin, pot ser sol·licitada en qualsevol moment pel responsable del 
tractament.  



 

 

 
17. Designar un delegat de protecció de dades i comunicar-ne la identitat i les dades de 
contacte al responsable.  
 
18. Retornar al responsable del tractament les dades de caràcter personal i, si escau, els 
suports on constin, una vegada complerta la prestació.  
 
La devolució ha de comportar la destrucció de les còpies i l'esborrat total de les dades existents 
en els equips informàtics utilitzats per l'encarregat.  
 
No obstant això, l'encarregat pot conservar-ne una còpia, amb les dades degudament 
bloquejades, mentre es puguin derivar responsabilitats de l'execució de la prestació.  
 
Cinquè. Vigència  
 
Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes des de l’1 
de gener de 2020 fins el 31 de desembre de 2023.  
 
Sisè. Causes d’extinció  
 
Les causes d’extinció d’aquest conveni són les següents:  
 
a) L’acord entre les parts  
b) La finalització del termini de vigència previst  
c) La resolució del conveni amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya 
relatiu a la delegació de competències quant a la gestió del servei escolar de transport i del 
servei escolar de menjador, esmentat a la manifestació quarta, o bé de l’instrument jurídic que 
el substitueixi.  
d) La pèrdua de l’exercici de la competència de qualsevol de les parts.  
 
Setè. Jurisdicció competent 
 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment d’aquest document 
seran de coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.  
 
I, en senyal de conformitat signen les parts, amb l’assistència dels corresponents secretaris, 
que en donen fe.”  
 
2.- Notificar al Consell Comarcal del Vallès Oriental els acords precedents per al seu 
coneixement i als efectes oportuns. 
 
3.- Un cop signat el conveni, publicar-lo a la Seu electrònica (Secció convenis) de l’Ajuntament 
per a la seva consulta, a fi de donar compliment als principis de publicitat activa i transparència 
informativa als àmbits dels convenis de col·laboració, acollits a la Llei 19/2013, de 9 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (article 8.2) i la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern 
(article 14). 
 
4. Publicar l’anunci de la seva aprovació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en la 
web del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, de conformitat 
amb l’article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les 
Administracions Públiques de Catalunya. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
PUNT D'URGÈNCIA   
 
5. APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI TÈCNIC 
ESPECIALITZAT PER AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ AMBIENTAL 
AL TERME MUNICIPAL DE SANT CELONI. 
 
1. Aprovar l’expedient per a la contractació, mitjançant licitació pel procediment obert, del servei 
tècnicespecialitzat per al seguiment i control de la contaminació ambiental al terme municipal 
de Sant Celoni. 
 
2. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques 
que consten a l’expedient i que han de regir la contractació.  
 
3. Fer pública la licitació del contracte mitjançant la inserció del corresponent anunci al perfil del 
contractant de l’Ajuntament de Sant Celoni. 
 
4. Autoritzar la despesa de 14.334,14 €, amb càrrec a l’aplicació 09.1721A.22799 (Altres 
treballs realitzats per altres empreses i professionals) del pressupost municipal prorrogat per a 
2020. 
 
5. Supeditar l’autorització de la despesa a l’existència del crèdit corresponent a la mateixa 
aplicació del pressupost municipal per als exercicis de 2021 i 2022, en les quantitats que 
s’indiquen a continuació: 
 

Partida pressupostària Any 2021 Any 2022 

09.1721A.22799 (Altres treballs realitzats 
per altres empreses i professionals) 

17.200,97 € 2.866,83 € 

 
El president aixeca la sessió, i s’estén la present acta de la que jo, el secretari municipal, en 
dono fe. 
 
 
Alcalde                                                                            Secretari 
Raül Garcia Ramírez      Sergi Ribas Beltrán 
 
 
 
    

 


