ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 28 DE MAIG DE 2020 (NÚMERO
1/2020)

ASSISTENTS:

Alcalde

Sr. Miquel Parella Codina

Regidors:

Sr. Enric Cruells Carrió
Sra. Elena Font Sala
Sra. Gemma Brunet Ferrer
Sr. Pere Molera Puig
Sra. Montserrat Plata Puig
Sr. Marc Pedrosa Revilla
Sr. Salvador Pujol Carbonell
Sr. Francesc de Borja Pons Llabrés
Sra. Cristina Martín Sanglas
Sr. Israel Calvache Masuet

A Aiguafreda, essent les 20 hores del dia indicat a l’encapçalament, es reuneixen mitjançant
videoconferència degut a l’estat d’alarma declarat per la crisi del COVID-19, sota la Presidència del
Sr. l’Alcalde, els regidors/es assenyalats més amunt, assistits per la Secretària Interventora
accidental d’aquest Ajuntament, Meritxell Pedrosa Puigbarraca, i la Tècnica d’Administració
General, Maria Bonet Pujol, prèvia comprovació del quòrum legal necessari d’un terç del nombre
legal de membres que formen la corporació municipal, per iniciar la sessió extraordinària plenària
convocada pel dia d’avui.
Es procedeix a obrir la sessió per part del Sr. Alcalde, donant la benvinguda a tots els assistents al
Ple ordinari que es celebra mitjançant videoconferència.
L’Alcaldia demana als assistents que per facilitar la comunicació, les intervencions de la
videoconferència es duguin a terme preferentment pel portaveu dels grups municipals, en tot cas,
demanant el torn de paraula, i només activant el micròfon en cas d’intervenció.
Així mateix, degut a l’enregistrament i retransmissió en directe del Ple, el Sr. Alcalde recorda
també als assistents la importància de garantir el compliment del deure protecció de dades
personals, especialment aquelles més sensibles, com les relatives a la salut, en el tractament de
tots els assumptes inclosos en l’ordre del dia d’aquest Ple.
Tot seguit el Sr. Alcalde fa referència a una intervenció de l’últim Ple del grup municipal CUP
Aiguafreda Amunt, que va renunciar a la percepció del Ple telemàtic per destinar la indemnització
a la lluita contra el COVID-19, i el Sr. Alcalde destaca que el seu grup municipal, Junts per
Aiguafreda, també s’hi adhereix, i així ho traslladen a Secretaria perquè ho tinguin present.
El Sr. Alcalde dona la paraula als assistents, i no havent-hi cap intervenció més es passa a tractar
els assumptes inclosos a l’ordre del dia.
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ORDRE DEL DIA:
1.- APROVACIÓ D’ACTES DEL PLE
2.- ASSABENTAT D’ACORDS I RESOLUCIONS MUNICIPALS
3.- INFORMES D’INTERVENCIÓ
4.-APROVACIÓ INICIAL DE LA DESAFECTACIÓ DE L’ÚS DEL BÉ DE LES ESCOLES VELLES
D’AIGUAFREDA.
5.-APROVACIÓ DE L’ACTUALITZACIÓ DEL CONVENI-TIPUS SOBRE L’ASSUMPCIÓ DE LA GESTIÓ
INFORMATITZADA DE LA NÒMINA DELS EMPLEATS DELS ENS LOCALS (AGINEEL) PER LA DIPUTACIÓ
DE BARCELONA.
6.-APROVACIÓ DE L’ACTUALITZACIÓ DEL CONVENI-TIPUS PER A L’ASSUMPCIÓ DE LA GESTIÓ
INFORMATITZADA DEL PADRÓ D’HABITANTS (AGIPH) PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.
7.-APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ AL MANIFEST I A LA CAMPANYA #THOESTASPERDENT PER
FOMENTAR L'ESPORT FEMENÍ EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ.
8.-APROVACIÓ DEL NOMENAMENT DEL REPRESENTANT MUNICIPAL A LA XARXA LOCAL DE
CONSUM.
9.- PRECS, PREGUNTES I MOCIONS.

1. APROVACIÓ D’ACTES DEL PLE DE SESSIONS ANTERIORS
Pren la paraula el Sr. Alcalde de la Corporació i demana si hi ha alguna observació respecte al
contingut de les actes de les sessions dels Plens que es relacionen a continuació:

•

Acta del Ple ordinari núm. 15, de data 17 de desembre de 2019.

No havent-hi cap intervenció el Sr. Alcalde dona per aprovades les actes de Ple.

2. ASSABENTAT D’ACORDS I RESOLUCIONS MUNICIPALS
2.1 Resolucions d’Alcaldia:
Pren la paraula la Sra. Secretària, qui procedeix a fer lectura dels Decrets d’Alcaldia dels quals es
dona compte, del número 1 al 15, segons extracte indicat a continuació:
NÚM.

DATA

EXPEDIENT

2020-0015
2020-0014
2020-0013
2020-0012
2020-0011
2020-0010
2020-0009
2020-0008
2020-0007
2020-0006

03/03/2020
20/02/2020
14/02/2020
12/02/2020
12/02/2020
12/02/2020
05/02/2020
04/02/2020
30/01/2020
20/01/2020

Expedient 208/2020 -- Llistat de sancions ORGT amb data màxima 6 de març 2020
Expedient 184/2020 -- Llistat de sancions ORGT amb data màxima 26 de febrer 2020
Expedient 811/2019 -- Cessament Secretaria- Interventora accidental Decret 55/2019
Expedient 28/2020 – Sol·licituds catàleg d'activitats Diputació de Barcelona 2020
Expedient 142/2020 -- Llistat de sancions ORGT amb data màxima 14 de febrer 2020
Resolució d'Alcaldia d’aprovació de factures 2019
Expedient 136/2020 -- Llistat de sancions ORGT amb data màxima 6 de febrer de 2020
Expedient 1281/2019 – Aprovació Pla seguretat i Salut construcció dipòsit del Puigsec
Expedient 91/2020 -- Llistat de sancions ORGT amb data màxima 30 de gener 2020
Expedient 53/2020 -- Llistat de sancions ORGT amb data màxima 27 de gener de 2020
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2020-0005
2020-0004
2020-0003
2020-0002
2020-0001

20/01/2020
15/01/2020
13/01/2020
08/01/2020
07/01/2020

Expedient 988/2019 -- Adjudicació subministrament mitjançant compra vehicle pick- up
Expedient 4/2020 –Esmena error transcripció Decret 2020/01
Expedient 21/2020 -- Llistat de sancions ORGT amb data màxima real 17 de gener 2020
Expedient 1/2020 -- Llistat de sancions ORGT amb data màxima real 10 de gener 2020
Expedient 4/2020 - Adscripció en comissió de serveis vigilant municipal

2.2 Juntes de Govern Local
Pren la paraula el Sr. Alcalde i demana si hi ha alguna consulta o suggeriment respecte del
contingut de les actes de sessions de Junta de Govern que es relacionen a continuació:
•
•
•
•
•

Núm. 03/2020 de 18/02/2020
Núm. 02/2020 de 04/02/2020
Núm. 01/2020 de 21/01/2020
Núm. 23/2019 de 17/12/2019
Núm. 22/2019 de 03/12/2019

El Sr. Alcalde demana als assistents si hi ha algun comentari al respecte.
No havent-hi cap intervenció el Sr. Alcalde dona el Ple per assabentat.
3.- INFORMES D’INTERVENCIÓ
La Sra. Secretària dona lectura a l'informe trimestral d'intervenció sobre el compliment de la Llei
de lluita contra la morositat, i el període mig de pagament corresponent al quart trimestre de 2019
que, transcrit literalment, diu el següent:
INFORME EMÈS PER LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS
DE PAGAMENT DE LES OPERACIONS COMERCIALS AFECTADES PER LA LLEI 15/2010, DE 5
DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUE
S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS
COMERCIALS I EL CÀLCUL DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT CORRESPONENTS AL QUART
TRIMESTRE DE L’ANY 2019
Primer.- La Llei 15/2010 de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, afecta als
terminis de pagament i al procediment de reclamació de deutes de les administracions
públiques als seus proveïdors.
Els terminis de pagament fixats en l’article tercer de la Llei 15/2010 és de 30 dies des de la
recepció de la mercaderia o prestació del servei. Com a mecanisme de transparència en el
compliment d’aquests terminis de pagament, s’estableix en l’article 4 que els Tresorers, o
en el seu defecte, Interventors de les Corporacions locals elaboraran trimestralment un
informe sobre el seu compliment el qual haurà d’incloure necessàriament el número i
quantia global de les obligacions pendents en les que s’estigui incomplint els terminis.
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Aquest informe es retrà trimestralment al Ple de la Corporació per part de la tresoreria
municipal i haurà de remetre’s, en tot cas, al Ministeri d’Economia i Hisenda per part de la
Intervenció.
Segon.- la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera, en la seva redacció donada per la llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de
control del deute comercial del sector Públic, sotmet les Corporacions Locals al principi de
sostenibilitat financera, no només en referència al deute públic sinó al deute comercial de
les mateixes. D’aquesta manera es determina la sostenibilitat del deute comercial quant al
període mig de pagament als proveïdors d’aquestes entitats, que no superi el termini
màxim previst a la normativa de morositat.
Tercer.- L’Ordre Ministerial 2105/2012, modificada per l’Ordre HAP/2082/2014, en el seu
article 16.6, estableix l’obligació de subministrar de forma trimestral aquesta informació,
regulant-se la metodologia de càlcul del període mig de pagament als proveïdors en virtut
del que disposa el Reial decret 635/2014, de 25 de juliol.
El període mig de pagament mesura el retard en el pagament del deute comercial en
terminis econòmics, com a indicador diferent del període legal de pagament establert a la
Llei 9/2017 de contractes del Sector Públic.
De conformitat amb l’exposat, s’INFORMA:
1.- Els ratis de morositat obtinguts de l’Ajuntament, són els següents:
4t trimestre 2019
Ràtio d’operacions pagades: 22,09 dies
Import d’operacions pagades: 339.874,11 €
Ràtio d’operacions pendents de pagament: 14,46 dies
Import d’operacions pendents de pagament: 114.195,69 €
Període mitjà de pagament de l’entitat: 20,17 dies
2.- Interessos de demora
No hi ha interessos de demora pagats en els períodes.
3.- Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre
No n’hi ha.
4.- Aquest informe es remet al Ple de la Corporació, al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i es publica a la web municipal.
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El Sr. Alcalde intervé dient que aquest període mitjà de pagament que estem obligats a complir
l’Ajuntament el compleix, dóna la paraula a la resta de grups municipals, i no havent-hi cap més
comentari, el Ple es dona per assabentat i es tracta el següent punt de l’ordre del dia.

4.-APROVACIÓ INICIAL DE LA DESAFECTACIÓ DE L’ÚS DEL BÉ DE LES ESCOLES VELLES
D’AIGUAFREDA.
Pren la paraula la Sra. Secretària, qui procedeix a fer lectura de la proposta corresponent.
PROPOSTA AL PLE PER A LA DESAFECTACIÓ DE L’ÚS DE LES ESCOLES VELLES
RELACIÓ DE FETS
Que s’ha iniciat expedient relatiu a la desafectació de l’ús de les Escoles Velles
d’Aiguafreda, situades al C/Salvador Dachs número, 6, les quals són propietat d'aquest
Ajuntament, a l’objecte de modificar l’ús actual de servei educatiu per a un ús, en part
cultural, en part sanitari, de conformitat amb el desenvolupament previst per als terrenys
que l’ocupen.
Que en dates 11 de febrer i 20 de febrer s’han emès informes de Secretaria en relació amb
el procediment i la legislació aplicable per dur a terme la desafectació de l’ús del bé de
domini públic referit i consten a l’expedient nota simple acreditativa de la inscripció de
l’esmentat bé en el Registre de la Propietat, així com del certificat de Secretaria sobre
l'anotació del bé a l'Inventari de Béns Municipal.
Que en data 18 de febrer s’ha emès informe de l’Arquitecte Municipal sobre l'oportunitat i
necessitat de la desafectació de l’ús del bé immoble, segons la legislació vigent, així com
respecte els condicionants tècnics i urbanístics que corresponen, amb proposta gràfica de
segregació del terrenys per al desenvolupament de serveis que s’hi preveu.
FONAMENTS DE DRET
Els articles 204 i 205 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.
Els articles 20 i següents del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el
Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, concretament el que disposa l’article 25.1,
que literalment diu: “Els ens locals poden recuperar la plena titularitat dels seus
edificis cedits en ús a la Generalitat per a activitats escolars quan aquests deixin de
complir la seva funció escolar, amb l'autorització prèvia del Departament
d'Ensenyament, la qual cosa porta implícita la desafectació. El tràmit de
l'autorització s'ha de produir en el termini de tres mesos, transcorregut el qual
sense resolució s'entén concedida”.
L'article 8 del Reial decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de
Béns de les Entitats Locals.
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Els articles 22.2.l), 47.2.n) i 81 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local.
PROPOSO al Ple de l'Ajuntament l’adopció dels ACORDS següents:
PRIMER.- Aprovar inicialment la desafectació de l’ús del bé de les Escoles Velles
d’Aiguafreda, en el sentit de desafectar l’espai com a ús educatiu i incorporar l’ús de
Cultural i Sanitari, restant la parcel·la dividida amb les superfícies següents:
-

Superfície equipament destinada a ús cultural: 1.471 m2
Superfície equipament destinada a ús sanitari: 520 m2

SEGON.- Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis
de l'Ajuntament durant el termini de vint dies hàbils, perquè durant aquest període es
presentin les al·legacions que s'estimin pertinents. Així mateix, l'expedient estarà a la
disposició dels interessats a les Oficines de la Secretaria de l’Ajuntament per aquells que el
vulguin consultar.
TERCER.- Si en el termini d’exposició pública no es presenten al·legacions, s’entendrà que
resta aprovada definitivament la desafectació respecte l’ús educatiu a ús cultural i ús
sanitari del bé referit i s’ordeni l’anotació en el Llibre Inventari de Béns de la Corporació
l'alteració jurídica que ha sofert el bé,; així com es traslladi al Registre de la Propietat
perquè, mitjançant certificació de la secretaria- intervenció municipal, es procedeixi a
deixar constància d'aquest canvi mitjançant els corresponents seients o anotacions
registrals si s’escau.
Pren la paraula el Sr. Alcalde, i comenta que és un projecte de legislatura i que és compartit per la
resta de grups, la nostre intenció és tirar-ho endavant el més aviat possible, el primer pas era
aquesta desafectació i això és un tràmit de procediment obligatori que s’ha de complir. Explica que
la previsió és que l’espai municipal que hi ha quedarà repartit en dos àmbits, i que anirà un a ús
cultural i tindrà al voltat de 1.500 metres quadrats que seran les pròpies antigues escoles, per
aquest projecte de centre cultural i biblioteca, l’altre espai és on ha d’anar destinat el nou CAP com
a ús sanitari, amb més de 500 metres quadrats, que donarà a la façana del carrer Núria.
Seguidament el Sr. Alcalde dona la paraula als grups municipals.
Intervé el regidor d’ERC Sr. Marc Pedrosa, i comenta que sempre han estant a favor de la
desafectació de les escoles velles, però no estan d’acord és amb les formes i amb les maneres de
tirar endavant aquest projecte, diu, si mirem una mica la cronologia dels fets, a l’anterior
legislatura es van presentar dues mocions, que van ser aprovades, per crear la comissió per
començar a treballar des de zero aquest tema, quins usos havien de tenir aquestes escoles velles,
de fet, afegeix, a l’acta número 1 que s’ha aprovat en aquest Ple, hi ha el compromís ferm de
l’Alcalde i del seu grup municipal de tirar endavant aquesta comissió des de zero, ho estic dient
amb transcripció literal d’aquest acta, per tant, estem d’acord amb la desafectació de les escoles
però no estem d’acord amb no haver començat de zero amb una comissió.
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Prossegueix el Sr. regidor dient que pel que ens heu fet arribar per aquest Ple, ja s’han fet
actuacions i ja estan destinats el metres quadrats de l’ús cultural i els metres quadrats per l’ús
sanitari, i tenim la sensació que les escoles velles seran la estrella d’aquest mandat, i crec que ens
estem equivocant, ja que és un propòsit que no només és de Junts per Aiguafreda, és un propòsit
que portàvem les tres formacions polítiques, i per això, crec que ens estem equivocant amb
aquestes maneres de fer, perquè no estem complint la paraula. Això és un fet palpable que se’ns
demostra a aquest Ple, perquè no s’està complint amb el que s’acorda, i a partir d’aquí a veure si
ens posem d’acord, i treballem conjuntament que és el desig que sempre hem anunciat.
El Sr. Alcalde dona la paraula al grup municipal Cup Aiguafreda Amunt.
El Sr. regidor de la CUP diu que no tenen res a comentar.
Tot seguit el Sr. Alcalde comenta que vol fer rèplica a la intervenció que ha fet ERC, diu, mai hi ha
hagut intenció d’amagar res, els processos que s’han fet ara han estat exclusivament tècnics,
aquesta repartició de dades de superfícies per ocupar no bé donada per una decisió política, sinó
una decisió tècnica dels espais que es poden utilitzar i de les necessitats que el departament ens
ha transmès de manera que transcendeix més enllà de la decisió política, a partir del moment que
això es disposi es passaran tots els projectes com es va dir amb reunió que varem tenir amb els
caps de grups municipal. Explica el Sr. Alcalde, que no hi ha cap mena de voluntat d’amagar res,
sinó que sigui un projecte transparent, es un projecte que es comparteixen per part de les tres
formacions que tenim amb l’Ajuntament, de manera es que la voluntat iniciar el procediment i
quan es pugui avançar, es farà a través d’aquesta comissió. De moment el que s’ha fet, és un avanç
tècnic, en el qual hi han intervingut exclusivament els tècnics municipals, però en tot cas el Sr.
Alcalde recull la proposta que s’ha dit.
Intervé el regidor d’ERC Sr. Salvador Pujol, i demana si s’han tingut amb compte pel que fa al
terreny, el que deia la cessió, perquè diu, recordo de quan estava a l’Ajuntament l’altre vegada, la
cessió estava limitada amb usos, si no s’ha tingut en compte ens podríem trobar que ens poguessin
reclamar el terreny, diu el Sr. regidor.
El Sr. Alcalde respon que s’ha mirat i el procés de desafectació el terreny, que aquest terreny és
propietat municipal, i per tant es pot tirar endavant, i que s’han tingut en compte tots els
condicionants que poden haver-hi i que poden gravar damunt d’aquest terreny, per tant hem de
pensar que està ben regulat.
Pren la paraula el regidor d’ERC Sr. Pujol fent referència a l’interès exposat per Junts per
Aiguafreda de disposar d’un espai cultural, i dient que estan d’acord que el CAP és com si no el
tinguéssim perquè de moment estem lluitant amb el COVID-19, i ara està tancat, però des de salut
ja preveuen les noves necessitats fruit d’aquesta experiència, i per tant demana el Sr. regidor, si es
té alguna garantia que ens convertirà en un CAP de veritat i no en un consultori que poden tancar
quan vulguin. Afegeix el Sr. regidor, personalment penso que aquestes reflexions s’han de fer
abans de decidir que es fa amb el doble ús, perquè per mi té molt més sentit un ús cultural de tot
el tros, però vosaltres teniu sis vots i podeu fer el que vulgueu, com sempre.
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El Sr. Alcalde respon dient que, en primer lloc a nivell procedimental, els agrairia que facin el
seguiment que els han demanat, que sigui el portaveu municipal el que intervingui per agilitzar la
temàtica com sigui possible. Això per una banda, per l’altre, sobre l’ús del futur teatre que ha
comentat el Sr. regidor d’ERC, efectivament Junts per Aiguafreda, portem en el projecte de la
nostra legislatura tirar endavant un teatre auditori per Aiguafreda, si és possible o no en aquesta
legislatura ja ho veurem. A més a més, diu el Sr. Alcalde, ara es posa èmfasi en desafectar les
escoles velles, la garantia de com serà el CAP, no la sabem, el projecte el farà el Departament de
Salut i quan arribi es farà pública concurrència. El Sr. Alcalde reitera que en aquests moments no el
tenim i no podem explicar com serà, si que se’ns va dir les necessitats mínimes que necessitaven,
quan tinguem més informació la farem arribar, diu.
Prossegueix el Sr. Alcalde dient que s'afegeix a la reflexió sobre el tancament del CAP, dient que
tenim gent gran del poble que està patint en aquests moments, que estem trucant i parlant dia a
dia, com també amb el Departament de Salut per la reobertura del CAP, sabem que hi han altres
CAP tancats. El Sr. Alcalde reconeix que ha canviat de tema, perquè es parlava de la desafectació
de les escoles, però ja que s’ha comentat, destaca que s’està treballant per la reobertura del CAP,
perquè hi ha gent que ho necessita, la insistència és constant, ens cal tenir el CAP obert.
No havent-hi cap intervenció al respecte, el Sr. Alcalde sotmet a votació la proposta corresponent,
que és APROVADA per, set (7) vots a favor, sis (6) del grup municipal Junts per Aiguafreda i un (1)
de la Cup Aiguafreda Amunt i quatre (4) abstencions del grup municipal Esquerra per Catalunya.
El Sr. Alcalde dona pas al següent punt.

5.-APROVACIÓ DE L’ACTUALITZACIÓ DEL CONVENI-TIPUS SOBRE L’ASSUMPCIÓ DE LA GESTIÓ
INFORMATITZADA DE LA NÒMINA DELS EMPLEATS DELS ENS LOCALS (AGINEEL) PER LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA.
Pren la paraula la Sra. Secretària, qui procedeix a fer lectura de la proposta corresponent.
PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTUALITZACIÓ DEL CONVENI-TIPUS SOBRE L’ASSUMPCIÓ
DE LA GESTIÓ INFORMATITZADA DE LA NÒMINA DELS EMPLEATS DELS ENS LOCALS
(AGINEEL) PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
I.- ANTECEDENTS
El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de 30 de gener de 2020, va aprovar
l’actualització del “Conveni tipus per a la formació dels convenis entre cadascun dels ens
locals de la província de Barcelona que aprovin l’Assumpció de la gestió informatitzada de
la Nòmina dels Empleats dels Ens Locals (AGINEEL)” d’acord amb la minuta annexada al
dictamen. BOPB de 7 de febrer de 2020.
El passat 5 de febrer de 2020, l’Ajuntament d’Aiguafreda ha rebut comunicació de la
Gerència de Serveis d’Assistència al Govern Local, de l’Àrea d’Innovació, Governs Locals i
Cohesió Territorial de la Diputació de Barcelona, per la qual es notifica l’esmentat acord
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d’actualització del conveni tipus per l’assumpció de la gestió informatitzada de la nòmina
dels empleats dels Ens locals (AGINEEL)” a la normativa vigent en matèria de protecció de
dades.
L’esmentat conveni tipus recull les modificacions normatives que hi ha hagut en la
regulació de la protecció de dades de caràcter personal, actualment el Reglament Europeu
(UE) 2016/679, de 27 d’abril, del Parlament Europeu i del Consell, sobre la protecció de les
persones físiques pel que respecta al tractament de les seves dades personals i la lliure
circulació d’aquestes dades; i, també la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
Protecció de dades personals i garanties dels drets digitals, que afecten substancialment a
les obligacions dels responsables i dels encarregats dels tractament de dades.
Així mateix, també es justifica l’actualització dels conveni tipus per l’adaptació als nous
sistemes de prestació i organització del servei, nous procediments d’administració
electrònica per millorar la eficiència i qualitat del servei.
II. FONAMENT DE DRET
II.1 Legislació aplicable
•
•
•
•
•
•
•
•

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL) (arts. 31 i
36).
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (art. 11 i art. 48.9, pel
que fa a l’exclusió de les encomandes de gestió de l’aplicació de les normes del Capítol VI d’aquesta Llei, relatiu als convenis).
Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia
dels drets digitals (per acrònim, LOPDGDD).
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de les
seves dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (per acrònim, RGPD).
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i
bon govern (art. 14)
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny (art. 309).
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL)
L’article 179.1.b) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.

II.2 Fonaments i consideracions jurídiques
Atès que es indispensable que els municipis que inicialment van signar el conveni AGINEEL,
per a la seva adequació a la normativa vigent en matèria de transparència i protecció de
dades personals, així com adaptar la prestació del servei a nous procediments
d’administració electrònica, procedeixin a l'aprovació del nou conveni elaborat pels
serveis jurídics de la Diputació de Barcelona.
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Vist el Conveni-tipus sobre l’assumpció de la gestió informatitzada de la nòmina dels
empleats públics dels ens locals (AGINEEL) per la Diputació de Barcelona, l'objecte del qual
és la gestió informatitzada de la nòmina dels empleats municipals locals que es durà a
terme per virtut de l’encomanda de gestió a favor de la Diputació de Barcelona.
Vist l’informe emès en data 12 de març de 2020 per la Secretària- Interventora accidental
de la corporació conforme l'expedient ha seguit la tramitació establerta en la legislació
aplicable, de conformitat amb el que disposa la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim
jurídic de les Administracions Públiques.
En virtut de tot això, aquesta Alcaldia proposa al plenari de la Corporació l’adopció del
següent ACORD:
PRIMER.- ENCOMANAR la gestió informatitzada de les nòmines del personal al servei de
l’Ajuntament d’Aiguafreda a la Diputació de Barcelona, la qual es durà a terme segons el
Conveni–tipus actualitzat sobre l’assumpció de la gestió informatitzada de les Nòmines
dels Empleats dels Ens Locals (AGINEEL) de la Diputació de Barcelona, publicat al BOPB de
7 de febrer de 2020.
SEGON.- Aprovar el text del conveni esmentat essent el seu contingut literal el següent:
“CONVENI-TIPUS SOBRE L’ASSUMPCIÓ DE LA GESTIÓ INFORMATITZADA DE LA NÒMINA
DELS EMPLEATS DELS ENS LOCALS (AGINEEL) PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per <nom i cognoms>, <càrrec> de la
Diputació de Barcelona, assistit pel <nom i cognoms>, Secretària
General/Secretaria delegada.
<ENS LOCAL>, representat per l’Il·lm./a. Sr./a. <nom i cognoms>, <càrrec>, assistit
pel Sr./a. <nom i cognoms>, Secretari de l’Ens Local.
ACTUEN
El representant de la Diputació de Barcelona, per virtut de <acte>.
El representant de l’<ens local>, per virtut de <acte>
Les parts es reconeixen mútuament la qualitat amb què cadascuna intervé, així
com la capacitat legal suficient per a l’atorgament d’aquest Conveni, i a l’efecte
EXPOSEN
I.- ANTECEDENTS I NORMATIVA APLICABLE
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Entre els factors que incideixen en la gestió administrativa dels ens locals destaca
de manera transcendental el relatiu a la gestió dels recursos humans. Al llarg dels
últims anys s’han succeït canvis diversos en aquest àmbit, tant des de la vessant
formal com en el del conjunt de tècniques i instruments que s’utilitzen per
optimitzar aquest tipus de gestió, requerint de les organitzacions un constant i
creixent esforç d'adequació tant tècnic com tecnològic.
La Diputació de Barcelona, conscient de les limitacions a què es troben subjectes
algunes de les entitats locals de la província de Barcelona, va decidir en el seu dia,
posar en marxa la iniciativa de facilitar assistència tècnica i material en la confecció
de la nòmina dels empleats dels ens locals amb els que es produeixi el preceptiu
acord de col·laboració, en el marc de les competències atribuïdes per la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local i per la Llei 8/1987, de
15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya (actualment Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril).
En relació amb l'activitat d'assistència per a la confecció de la nòmina dels
empleats dels ens locals també resulten d’aplicació les disposicions següents:
•

Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (per acrònim, LOPDGDD).

•

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril,
relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de les seves dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (per
acrònim, RGPD).

Pel que fa a la publicitat dels convenis:
-

Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació
pública i bon govern (art. 14)

-

Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel
Decret 179/1995, de 13 de juny (art. 309).

II. ARTICULACIÓ DE L’ASSUMPCIÓ DE LA GESTIÓ INFORMATITZADA DE LA
CONFECCIÓ DE LA NÒMINA DELS EMPLEATS DELS ENS LOCALS
Atesa la formulació legal, s’ha considerat que l’institut jurídic més adient per
subsumir la funció de l’Assumpció de la Gestió Informatitzada de la Nòmina dels
Empleats dels Ens Locals (per acrònim, l’AGINEEL) és l’encomanda de gestió,
prevista a l’art. 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic. D’acord amb aquest article, l’encomanda de gestió suposa, en aquest cas, la
realització d’activitats de caràcter material o tècnic de la competència d’una
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entitat local que s’encomana a una altra Administració (la Diputació de Barcelona),
per raons d’eficàcia o quan no es posseeixin els mitjans idonis per al seu exercici.
III. CONVENI-TIPUS I ACTUACIONS DUTES A TERME
Aquest Conveni-Tipus servirà de base per a la formalització dels Convenis que se
subscriuran entre cadascun dels ens locals que aprovin l’encomanda de gestió de
l’AGINEEL i la Diputació de Barcelona.
Aquest Conveni-Tipus conté les previsions jurídiques i tècniques bàsiques que
hauran de regir la prestació per la Diputació d'aquesta funció.
IV. DESTINATARIS DEL SERVEI I DE L’ENCOMANDA DE GESTIÓ
1. Podran sol·licitar el servei de l’AGINEEL aquells ens locals amb població fins a
5.000 habitants sempre que la xifra de volum mensual de rebuts de salari del
personal amb retribució no resulti superior a 50 en termes de mitjana anual
respecte els 12 mesos anteriors al de la sol·licitud, requisit aquest que també
s’aplica a les seves personificacions instrumentals.
2. Excepcionalment també podran sol·licitar el servei els consorcis, les mancomunitats i les agrupacions de municipis amb plantilles inferiors a 50 empleats i
sempre i quan els seus integrants compleixin els requisits de població i plantilla
descrits a l’apartat 1.
3. Transitòriament, podran ser destinataris del servei, aquells ens locals que actualment no compleixen els requisits del punt 1 d’aquest apartat IV i que fins a
l’aprovació d’aquest conveni han estat usuaris del servei en virtut dels anteriors convenis dels anys 2003 o 2010. Per aquests ens es garanteix la prestació
del servei fins que la Diputació de Barcelona disposi dels recursos tecnològics i
funcionals que permetin la continuïtat del servei per a la gestió de la nòmina
mitjançant altres formes de col·laboració alternatives.
V. TRÀMITS QUE HAURAN DE SEGUIR-SE.
Els tràmits que hauran de seguir-se seran els següents:
1. Per part de la Diputació:
a) Aprovació de l’actualització de les obligacions, que es concreten en
l’assumpció de la gestió informatitzada de la nòmina dels empleats dels ens
locals (per acrònim, AGINEEL), mitjançant l’aprovació del nou Conveni-Tipus.
b) Notificació als ens locals que ja tenen encomanada la gestió mitjançant els
convenis anteriors.
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c) Publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a coneixement
general.
d) Respecte de les noves sol·licituds, comprovació de l’acompliment dels requisits
de població, nombre d’empleats en nòmina i també de la resta de
circumstàncies que acreditin la insuficiència econòmica o de gestió per part de
l’ens que ho sol·licita. Aquesta comprovació es concretarà en l’emissió d’un
Informe de Viabilitat.
2. Per part dels ens que tenen encomanada la gestió informatitzada de la

nòmina dels seus empleats, tant sigui de conformitat amb el Convenitipus de 2003 o amb el Conveni-tipus de 2010:
a) Aprovació de l’encomanda de gestió en favor de la Diputació de Barcelona i del
conveni a formalitzar d’acord amb el Conveni-tipus aprovat per la Diputació,
en un termini màxim de 3 mesos a comptar des de la notificació de l’aprovació
del nou conveni per part de la Diputació. En cas de no complir amb aquest
termini la Diputació prendrà les mesures pertinents encaminades a l’extinció
de l’anterior conveni.
b) Notificació a la Diputació d’aquesta aprovació.
3. Per part dels ens locals que vulguin encomanar la gestió informatitzada

de la nòmina dels empleats dels ens locals (per acrònim, AGINEEL):
a) Presentació de sol·licitud pels mitjans habilitats per la Diputació.
b) En cas d’obtenir Informe de Viabilitat favorable, aprovació de l’encomanda de
gestió en favor de la Diputació de Barcelona i del conveni a formalitzar d’acord
amb el Conveni-tipus aprovat per la Diputació.
c) Notificació a la Diputació d’aquesta aprovació.
4. Actuacions posteriors:
a) Signatura del Conveni entre la Diputació i l’ens local que encomana.
b) La Diputació trametrà el conveni formalitzat al registre de convenis de
col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya.
c) Designació de l’ interlocutor operatiu i del suplent, que hauran de ser formats i
que tindran els drets i accessos corresponents per dur a terme les obligacions
que corresponen a l’ens.
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Atès que per l’<ens local> s’ha donat compliment als tràmits necessaris, les
administracions que intervenen formalitzen aquest conveni d’acord amb les
següents:
CLÀUSULES
Primera.- OBJECTE.
1. L’objecte d’aquest Conveni el constitueix l’assumpció per la Diputació de Barcelona de la confecció de la nòmina dels empleats de l’<ens local>. i de les activitats complementàries o derivades que expressament es detallin a la clàusula quarta d'aquest conveni.
2. L’assumpció de la gestió informatitzada de la nòmina dels empleats municipals
locals (per acrònim, AGINEEL) es durà a terme per virtut de l’encomanda de
gestió que, en favor de la Diputació de Barcelona, ha aprovat l'Ens Local titular
de la competència.
Segona.- RAONS QUE JUSTIFIQUEN L’ENCOMANDA DE GESTIÓ.
Les raons que justifiquen l’encomanda de gestió de l’AGINEEL són les següents:
a) Insuficient capacitat econòmica, tècnica o de gestió de l’Ens Local per mantenir
una gestió eficaç de la nòmina dels empleats de forma automatitzada, en un
àmbit marcat per una constant adaptació normativa i d'adequació a noves
formes de gestió.
b) Mancança dels mitjans tecnològics idonis per a la gestió informatitzada de la
nòmina dels empleats municipals i dels productes directament vinculats (afiliació,
cotització, contractació i tributació)
Tercera.- NATURALESA DE LA GESTIÓ ENCOMANADA.
1. Per virtut de l’encomanda, la Diputació durà a terme les activitats de caràcter
material, tècnic i de serveis que s’indicaran, totes elles integrants de la gestió
informatitzada de la nòmina dels empleats municipals.
2. L’encomanda no suposa cessió de titularitat de la competència ni dels
elements substantius del seu exercici.
3. Amb el suport tècnic, material i de serveis de la Diputació, correspondrà a l’Ens
Local que encomana dictar les resolucions o actes jurídics que donin suport o
en els quals s’integrin la formalització, actualització, revisió i custòdia de les
dades de base necessàries per a la gestió i confecció de la nòmina dels
empleats de l’Ens Local.
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4. L'Ens Local lliurarà a la Diputació de Barcelona el conjunt de dades que es
considerin necessàries dels empleats sobre els que es desenvoluparà la gestió
encomanada, la qual cosa determinarà que la Diputació de Barcelona es
constitueixi, per virtut d'aquest conveni, en Encarregada del Tractament.
5. La Diputació de Barcelona, com a encarregada del tractament, utilitzarà les
dades personals de conformitat amb les instruccions de l'Ens Local,
Responsable del Tractament, i no les aplicarà o utilitzarà per a cap altra
finalitat, tot això de conformitat amb les previsions del Reglament europeu
2016/679, de 27d’abril, general de protecció de dades (RGPDD), la Llei
orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i de garantia del drets
digitals (LOPDGDD), el Pla d’adequació a l’Ens i les determinacions que
seguidament es detallen.
Quarta.- DESCRIPCIÓ I ABAST DE LA GESTIÓ ENCOMANADA.
Per virtut de l’encomanda de gestió, la Diputació tindrà al seu càrrec i durà a terme
les activitats següents:
a) Manteniment de la infraestructura informàtica i de comunicacions necessària.
b) Centralització d’una base de dades.
c) Conservació de les dades històriques, tant les de base facilitades per l'Ens Local
com les derivades o generades per la gestió encomanada.
d) Descentralització de determinades operacions (com ara, l’obtenció de documents impresos, la mecanització de dades o altres), mitjançant l’accés telemàtic dels ens locals, subordinades en tot cas al nivell d’implementació de la tecnologia disponible i a la concurrència de raons tècniques que ho facin aconsellable.
e) Publicació de la referència dels convenis formalitzats amb els ens locals que li
han encomanat la gestió en el Butlletí Oficial de la Província.
f)

En general, totes aquelles altres activitats de materialització dels intercanvis
d’informació digital amb altres administracions públiques o entitats privades
que derivin de la gestió de la nòmina dels empleats de l'Ens Local.

Cinquena.- MESURES DE SEGURETAT ADOPTADES PER LA DIPUTACIÓ.
1. La Diputació prendrà les mesures necessàries per garantir la seguretat

de la informació emmagatzemada en la base de dades. També es prendran les mesures necessàries per garantir la seguretat, la integritat, la
disponibilitat i la resiliència en les comunicacions, tant en les operacions
d’intercanvi amb altres administracions públiques o entitats privades
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com en les consultes o transaccions que pugui efectuar el propi Ens Local per via telemàtica, tot això d'acord amb les previsions incloses al Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es regula l’Esquema nacional
de seguretat en l’àmbit de l’administració Electrònica” (ENS).
2. Els serveis de salvaguarda que es proporcionaran seran els següents:
•

Gestió d’un sistema de control d’accessos als mitjans i suports
d’informació.

•

Previsió contra la divulgació no autoritzada d’informació.

•

Protecció de la integritat de la informació emmagatzemada en el sistema.

•

Garantia de la disponibilitat de la informació, mitjançant l’adopció de mesures de seguretat física de les instal·lacions i els equips i, en el seu cas,
l’establiment d’un servei d’atenció als usuaris autoritzats per l’Ens Local.

•

Restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma ràpida,
en cas d’incident físic o tècnic.

•

Adopció de les mesures de conscienciació del personal de la Diputació de
Barcelona que utilitzi els sistemes informàtics de gestió de la nòmina dels
empleats municipals.

•

Garantia a l’Ens Local que la Diputació de Barcelona, com a encarregada
del tractament, adoptarà les mesures de seguretat que procedeixin en
compliment d’allò fixat per l’ENS, aplicables a les categories especials de
dades personals que es tractin.
Verificar, avaluar i valorar , de forma regular, l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament.

•

•

Pseudonimitzar i xifrar les dades personals, si escau.

Sisena.- UTILITZACIÓ DE LES DADES PSEUDONIMITZADES AMB FINALITATS
ESTADÍSTIQUES.
En compliment de l’article 89 del RGPD amb la pseudonimització de les dades, a
Diputació de Barcelona podrà fer explotacions amb finalitats estadístiques de es
dades anonimitzades obtingudes mitjançant procediment de dissociació.
Setena.- INCIDÈNCIA DE LA LEGISLACIÓ SOBRE TRACTAMENT DE DADES DE
CARÀCTER PERSONAL.
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7.1. OBLIGACIONS GENERALS:
a) Les parts es reconeixen mútuament com a Responsables del tractament i
s’obliguen a complir el Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, general de
protecció de dades (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
Protecció de Dades Personals i de garanties digitals (LOPDGDD). Els signants i
les persones de les que per l’acompliment de l’objecte del present conveni es
tractin dades personals, seran informades del tractament de les seves dades
per tots els responsables amb la finalitat de formalitzar-lo i de complir i
executar les obligacions derivades del mateix, detallant tot el que s’indica a
l’art. 13 del RGPD.
b) Per a qüestions relacionades amb la protecció de dades les persones
Delegades de Protecció de Dades de les parts en seran les interlocutores.
c) Atesa la titularitat de les dades objecte de tractament, correspondrà a l’Ens
Local, en tant que Responsable del tractament, que encomana l’exercici de les
competències i el compliment de les obligacions assenyalades a l’RGPD, a
l’LOPDGDD.
d) La Diputació de Barcelona actuarà com a Encarregada del tractament i seguirà
les obligacions establertes en aquest conveni, d’acord amb l’article 28 de
l’RGPD i el 33 de l’LOPDGDD i l’Esquema Nacional de Seguretat. L’exercici
d’aquestes competències i el compliment de les obligacions s’entenen sense
perjudici de l’adhesió a les mesures de coordinació voluntària que, proposades
per la Diputació, fossin acceptades per l’Ens Local que encomana.
e) Atesa la naturalesa i l’objecte de l’encomanda de gestió, les transferències de
dades personals del personal de l’Ens local que la Diputació efectuï per la
correcta realització de les tasques encomanades, com per exemple a l’AOC, a
l’Agència Estatal de Gestió Tributària, a la Tresoreria de la Seguretat Social i a
les Entitats Bancàries i Caixes, es consideraran actuacions materials, tècniques
o de serveis que es realitzen per compte de l’Ens local que encomana.
Per a realitzar aquestes comunicacions la Diputació ha d’identificar, prèviament i
per escrit, l'entitat a la qual s'han de comunicar les dades, la finalitat, si existeix
obligació legal, les dades a comunicar i les mesures de seguretat que cal aplicar per
procedir a la comunicació
f)

Llevat del supòsit previst en el número anterior, la Diputació no transferirà ni
cedirà dades personals dels treballadors de l’Ens local, sinó per compte i a
sol·licitud de l’Ens local que encomana, sense perjudici de les transferències
que per exigència legal estigui obligat a comunicar.
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Les cessions derivades de les sol·licituds formulades a l’empara d’aquesta norma
requeriran sempre la resolució prèvia que ho autoritzi, adoptada per l’òrgan
competent de l’Ens local que encomana.
g) El tractament que realitzarà la Diputació consistirà en:
X Acarament
X Interconnexió
X Conservació
X Limitació
X Consulta
X Modificació
X Comunicació
X Organització
x Comunicació per transmissió
Recollida
X Destrucció
X Registre
Difusió
X Supressió
X Extracció
Utilització
X Altres: Còpies de seguretat i procediment de recuperació de dades.
h) Identificació de la informació afectada
Per executar les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest
conveni, l’Ens local, responsable del tractament, posa a disposició de la Diputació,
encarregada del tractament, les dades personals de les persones al seu servei
(personal laboral, funcionari, directiu, càrrecs de confiança,...) així com les
necessàries per a la seva correcta gestió:
•

Nom i cognoms, adreça postal, numero de document d’identificació

•

Número identificatiu d’empleat de l’Ens local.

•

Número de compte corrent de l’entitat bancària de tot el personal

•

Numero de la Seguretat Social i dades de cotització

•

Categoria, grau personal, grup titulació, nivell del complement de destinació del lloc de treball

•

Historial serveis prestats a l’administració pública (antiguitat)

•

Aportacions a Pla de pensions

•

Quotes d’afiliació a sindicats.

•

Dades familiars (estat civil, nombre de fills...)

•

Dades de salut (discapacitat, IT...)
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7.2. OBLIGACIONS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, ENCARREGADA DEL
TRACTAMENT:
a) La Diputació utilitzarà les dades personals objecte de tractament, només per a
la finalitat objecte d'aquest encàrrec. En cap cas pot utilitzar les dades personals per a finalitats pròpies.
b) Si la Diputació considera que alguna de les instruccions infringeix el RGPD o
qualsevol altra disposició en matèria de protecció de dades de la Unió o dels
estats membres, informarà immediatament el responsable.
c) La Diputació portarà, per escrit, un registre de totes les categories d’activitats
de tractament efectuades per compte del responsable, que contingui:
I.

El nom i les dades de contacte de l'encarregada o de les encarregades i
de cada responsable per compte del qual actua l'encarregada i, si escau, del representant del responsable o de l’encarregada i del delegat
de protecció de dades.

II.

Les categories de tractaments efectuats per compte de cada responsable.

III.

Una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat relatives a:
•

La pseudonimització i el xifrat de dades personals.

•

La capacitat de garantir la confidencialitat, la integritat, la disponibilitat
i la resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.

•

La capacitat de restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals
de forma ràpida, en cas d’incident físic o tècnic.

•

El procés de verificació, avaluació i valoració regulars de l’eficàcia de
les mesures tècniques i organitzatives que garanteixen l’eficàcia del
tractament.

d) L'encarregada pot comunicar les dades a altres encarregades 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.
e) Si l'encarregada 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
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manera prèvia, tret que aquest dret ho prohibeixi per raons importants
d'interès públic.
f)

El personal de la Diputació que tingui accés als sistemes d’informació que
tractin les dades del personal de l’Ens encarregat, mantindrà el deure de
confidencialitat respecte de les dades de caràcter personal a les quals hagi
tingut accés en virtut d’aquest encàrrec, de manera indefinida.

g) La Diputació garantirà que les persones autoritzades per tractar dades
personals es comprometen a complir les mesures de seguretat corresponents,
a les quals informarà convenientment.
h) La Diputació mantindrà a disposició de l’Ens local responsable la documentació
que acredita que es compleix l'obligació que estableix l'apartat anterior.
i)

La Diputació garantirà la formació necessària en matèria de protecció de dades
personals de les persones autoritzades per tractar dades personals.

j)

Assistirà el responsable del tractament en la resposta a l'exercici dels drets
següents:

1. Accés, rectificació, supressió i oposició
2. Limitació del tractament
Quan les persones afectades exerceixin els drets d’accés, rectificació, supressió i
oposició i limitació del tractament, davant la Diputació de Barcelona, encarregada
del tractament, aquesta ho comunicarà a l'adreça de correu electrònic del Delegat
de Protecció de dades de l’Ens local de referència. La comunicació es farà de forma
immediata, i en cap cas més enllà de l’endemà del dia laborable en què s’ha rebut
la sol·licitud, juntament, si escau, amb altres informacions que puguin ser
rellevants per resoldre la sol·licitud.
k) Notificacions de violacions de seguretat de les dades
La Diputació informarà al responsable del tractament, sense dilació indeguda i en
qualsevol cas abans del termini màxim de 48 hores a través del correu electrònic
de la persona Delegada de protecció de dades de l’Ens local encomanant, 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 realitzarà 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:
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I.

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.

II.

Nom i dades de contacte del delegat de protecció de dades de la Diputació
o d'un altre punt de contacte en el qual es pugui obtenir més informació.

III.

Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de
les dades personals.

IV. 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 o
sigui, la informació s’ha de facilitar de manera gradual sense dilació indeguda.
l)

La Diputació donarà suport al responsable del tractament a l’hora de fer les
avaluacions d’impacte relatives a la protecció de dades, quan escaigui.

m) Donarà suport al responsable del tractament a l’hora de fer les consultes
prèvies a l'autoritat de control, quan escaigui.
n) Posarà 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.

o) La Diputació posa a disposició la bústia de la persona Delegada de Protecció de dades (DPD) delegatprotecdades@diba.cat per a qualsevol
comunicació o necessitat derivada del present conveni. Sent el canal
preferent per a la comunicació amb els DPD dels ens locals.
p) La Diputació retornarà al responsable del tractament les dades de caràcter personal i, si escau, els suports on constin, una vegada complerta la
prestació tal i com s’indica a la clàusula onzena sobre extinció del conveni.
La devolució comportarà l'esborrat total de les dades existents en els equips
informàtics utilitzats per l'encarregada.
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No obstant això, la Diputació podrà conservar-ne una còpia, amb les dades
degudament bloquejades, mentre es puguin derivar responsabilitats de l'execució
de la prestació.
La Diputació de Barcelona se sotmetrà a les auditories que sobre l’objecte d’aquest
conveni dugui a terme l’Ens Local, directament o a través d’un tercer a qui li ho
encarregui, col·laborant en tot allò que sigui precís per tal de comprovar l’aplicació
de les mesures de seguretat exigibles a les dades tractades de nivell mig o alt.

q) Incompliments i responsabilitats. L’incompliment del que s’estableix en
les presents clàusules, pot donar lloc a què la Diputació de Barcelona,
encarregada del tractament, sigui considerada responsable del tractament, als efectes d’aplicar el règim sancionador i de responsabilitats
previst a la normativa de protecció de dades.
7.3. OBLIGACIONS DE L’ENS QUE ENCOMANA, RESPONSABLE DEL TRACTAMENT:
Correspon a l’ens local que encomana, responsable del tractament:

a) L’Ens Local que encomana s’obliga a adoptar tots els actes administratius i dur a terme les actuacions que siguin necessàries perquè la Diputació pugui realitzar el seguit d’activitats en què consisteix l’encomanda
de gestió.
b) Així mateix, l’Ens Local que encomana es compromet a seguir els protocols d’actuació que s’estableixin per la Diputació en aplicació de la normativa, com a conseqüència dels sistemes informàtics utilitzats o dels
processos de treball i metodologia que es defineixin de forma específica
per dur a terme la prestació del servei i de les instruccions aprovades.
c) Facilitar el dret d'informació en el moment de recollir les dades.
d) Lliurar a la Diputació les dades necessàries per a la correcta realització
de l’encomanda, a les quals es refereix de manera no exhaustiva la clàusula 7.1.h), Identificació de la informació afectada, d’aquest document.
e) Fer una avaluació de l'impacte en la protecció de dades personals de les
operacions de tractament que ha d’efectuar l'encarregada, tan sols en el
cas que pertoqui.
f) Fer les consultes prèvies que correspongui, tan sols en el cas que pertoqui.
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g) Vetllar, abans i durant tot el tractament, perquè l’encarregada compleixi
l’RGPD.
h) Supervisar el tractament, inclosa l’execució d’inspeccions i auditories.
i) Autoritzar a la Diputació:
i. Dur a terme el tractament fora dels locals del responsable del tractament únicament pels usuaris o perfils
d’usuaris assignats a la prestació de serveis contractada.
ii. L’entrada i sortida dels suports i documents que continguin dades de caràcter personal, inclosos els compresos
i/o annexes a un correu electrònic, fora dels locals sota el
control del responsable del tractament.
iii. L’execució dels procediments de recuperació de dades
que l’encarregat del tractament es vegi en l’obligació
d’executar.
j)

Correspondrà a l’Ens local 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.

Tal i com s’indica a la clàusula 7.2.k), en cas de violació de seguretat, la Diputació
de Barcelona facilitarà la informació necessària.
Vuitena. SUBCONTRACTACIÓ
Mitjançant el present conveni, s’autoritza a la Diputació de Barcelona a
subcontractar les prestacions o actuacions vinculades o derivades del present
conveni amb l’empresa que resulti adjudicatària del corresponent procediment
aplicable de conformitat amb la normativa de contractació del sector públic.
Un cop adjudicat el servei, la Diputació de Barcelona comunicarà per escrit a l’ens
local que encomana, responsable del tractament, identificant de forma clara i
inequívoca l’empresa subcontractista, les seves dades de contacte i les prestacions
concretes contractades. En cas de disconformitat, el responsable podrà instar la
resolució del conveni.
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'encarregada del tractament i les instruccions que dicti el responsable. La
Diputació inclourà en el contracte les clàusules corresponents, de forma que el nou
encarregat quedi subjecte a les mateixes condicions i amb els mateixos requisits
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formals que ella, en tot allò, relatiu a l’adequat tractament de dades personals i a
la garantia de les persones afectades.
Novena.- FINANÇAMENT.
Es finançaran amb càrrec als Pressupostos de la Diputació de Barcelona el conjunt
d’activitats en què consisteix la gestió informatitzada de la nòmina dels empleats
de la plantilla de l’Ens Local que encomana.
Desena.- VIGÈNCIA DEL CONVENI.
3. Sense perjudici del que es preveu en l’apartat relatiu a l’extinció, aquest Conveni es preveu de vigència indefinida.
4. No s’entendran modificacions del règim previst en aquest Conveni les actuacions que, diferents de les previstes, hagin de dur a terme la Diputació o l’Ens
que encomana en compliment de la normativa aplicable, llevat del cas que les
alteracions fossin tan substancials que exigissin la formalització d’un nou Conveni.
Onzena.- EXTINCIÓ DEL CONVENI.
1. L’Ens que encomana podrà deixar sense efecte la gestió informatit-

zada de la nòmina dels empleats encomanada a la Diputació en
qualsevol moment per la simple manifestació de la seva voluntat, a
través de la notificació de l’acord, resolució o del Decret d’Alcaldia
en el qual es faci constar, com a mínim, la data a partir de la qual es
vol prescindir del servei de nòmina.
1. La Diputació de Barcelona podrà denunciar el conveni
AGINEEL i demanar la seva extinció en els següents
casos:
a. Quan, després d’haver rebut l’assessorament preceptiu per part de la Diputació de Barcelona, l’Ens Local faci encàrrecs de gestió en matèria de recursos
humans o doni ordres de treball en el marc de la present encomana de gestió a
la Diputació de Barcelona que siguin irregulars i/o contràries a l’ordenament
jurídic. La Diputació de Barcelona queda exonerada de qualsevol responsabilitat sobre els encàrrecs contraris a l’ordenament jurídic vigent que qualsevol
ens locals subjecte a aquest conveni apliqui.
b. Quan l’ens local no donés acompliment a les obligacions que li corresponen en
els termes previstos a la clàusula 7.3.
c. Quan de les activitats de seguiment realitzades per la Diputació de Barcelona
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cadors de control d’incidències i de gestió establerts en el decurs de la prestació del servei en resulti un Informe de Viabilitat desfavorable.
d. De conformitat amb el que preveu l’apartat IV. 2 b), relatiu a transitorietat del
servei per a determinats ens, quan la Diputació de Barcelona disposi dels recursos tecnològics i funcionals que permetin establir altres formes de
col·laboració diferents de l’encomanda de gestió que els garanteixi la continuïtat de la gestió de la nòmina.
e. En concordança amb la clàusula desena, punt segon, quan per causes alienes a
la voluntat de les parts, es produeixin canvis normatius, estructurals i organitzatius, tant de la Diputació de Barcelona com de l’ens local que dificultin o impedeixin l’execució de l’encomanda de gestió.
2. Un cop demanada l’extinció del conveni per part de la
Diputació en base al apartats del punt 2 anterior,
s’establirà el procediment d’acompanyament en la
finalització de la prestació del servei que resulti més
adient en cada cas, orientat a l’autogestió o a
l’externalització, a càrrec de l’ens al qual se li extingeix
el conveni.
3. L’extinció del Conveni produirà efectes en el termini
que s’acordi i, en conseqüència, la Diputació de
Barcelona procedirà a retornar a l’Ens Local la totalitat
de les dades, els documents i altres suports que en
continguin amb la major celeritat possible i en un
format d’ús corrent. Un cop materialitzada l'acció
esmentada, la Diputació de Barcelona procedirà a
l'eliminació física segura dels registres existents a la
Base de Dades, de la qual cosa s'expedirà la
corresponent acreditació. A partir d'aquest moment la
Diputació de Barcelona quedarà desvinculada del
tractament que de les dites dades en pugui fer l'Ens
Local o un tercer com a encarregat del tractament.

Com a prova de conformitat amb el contingut i obligacions d’aquest conveni
AGINEEL, les parts la signen electrònicament.”
TERCER.- FACULTAR l’Alcalde, o a qui legalment el substitueixi per a la signatura del
conveni i per a la realització o atorgament dels actes que hi estiguin vinculats, necessaris
per al seu desenvolupament o el seu acompliment d'acord amb els seus mateixos termes.
QUART.- NOTIFICAR el present acord a la Diputació de Barcelona als efectes legals
corresponents.
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CINQUÈ.- PUBLICAR el present conveni, un cop signat per las parts, a fi de donar
compliment als principis de publicitat activa i transparència segons l’establert a la llei
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Intervé el Sr. Alcalde, que comenta que això és la continuació de l’actual conveni que tenim amb
Diputació de Barcelona, és necessària la seva actualització, i el que es proposa és continuar amb
aquest procediment, perquè el servei que ens dona a través de tot el suport informàtic de
nòmines, és bàsic per un Ajuntament com el d’Aiguafreda.
El Sr. Alcalde demana si hi ha algun comentari al respecte. No havent-hi cap intervenció al
respecte, el Sr. Alcalde sotmet a votació la proposta corresponent, que és APROVADA per
unanimitat, onze (11) vots a favor.
El Sr. Alcalde dona pas al següent punt.
6.-APROVACIÓ DE L’ACTUALITZACIÓ DEL CONVENI-TIPUS PER A L’ASSUMPCIÓ DE LA GESTIÓ
INFORMATITZADA DEL PADRÓ D’HABITANTS (AGIPH) PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.
Pren la paraula la Sra. Secretària, qui procedeix a fer lectura de la proposta corresponent.
PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTUALITZACIÓ DEL CONVENI –TIPUS SOBRE L’ASSUMPCIÓ
DE LA GESTIÓ INFORMATITZADA DEL PADRÓ D’HABITANTS DELS ENS LOCALS (AGIPH) PER
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
I. ANTECEDENTS
El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de 31 d’octubre de 2019, ha acordat aprovar
l’actualització del conveni tipus sobre l’assumpció de la gestió informatitzada del Padró
d’Habitants (AGIPH) així com el text actualitzat del conveni tipus per a la formalització del
conveni entre cadascun dels ajuntaments de la província de Barcelona que aprovin
l’assumpció de la gestió informatitzada del Padró d’Habitants publicat al BOPB de 18 de
novembre de 2019.
El passat 21 de gener de 2020, l’Ajuntament d’Aiguafreda ha rebut comunicació de la
Gerència de Serveis d’Assistència al Govern Local, de l’Àrea d’Innovació, Governs Locals i
Cohesió Territorial de la Diputació de Barcelona, per la qual es notifica l’esmentat acord
d’actualització del Conveni-Tipus per a l’assumpció de la Gestió Informatitzada del Padró
d’Habitants (AGIPH) a la normativa vigent en matèria de protecció de dades.
El nou conveni recull les modificacions normatives que hi ha hagut en la regulació de la
protecció de dades de caràcter personal, actualment el Reglament Europeu (UE) 2016/679,
de 27 d’abril, del Parlament Europeu i del Consell, sobre la protecció de les persones
físiques pel que respecta al tractament de les seves dades personals i la lliure circulació
d’aquestes dades; i, també la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de
dades personals i garanties dels drets digitals, que afecten substancialment a les
obligacions dels responsables i dels encarregats dels tractament de dades; així com, altres
raons de caràcter tècnic, com ho son el canvi en el programari i els sistemes
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d’interoperabilitat entre les diferents administracions públiques que participen en la gestió
del Padró d’Habitants, i també la mancança de mitjans tècnics i materials idonis de que
disposa l’Ajuntament.
II. FONAMENT DE DRET
II.1 Legislació aplicable
En relació al padró d’habitants:
•

Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDDD) (BOE nº 294, de 6 de desembre de 2018

•

Reglament /UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril,
relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de les seves dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades
(RGPD) (DOUE de 4 de maig de 2016).

•

Reglament estatal de Població i Demarcació Territorial de las Entitats Locals,
aprovat pel RD 1690/1986, d’11 de juliol, segons la redacció del seu Títol II disposada pel RD 2612/1996, de 20 de desembre (BOE nº 14, del 15 de gener de
1997)

•

Resolució de 16 de març de 2015, de la Subsecretària, per la que es publica la
Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de l’Institut Nacional
d’Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competències amb les
Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, sobre instruccions tècniques als
Ajuntaments sobre gestió del padró municipal (BOE nº 71, de 24 de març de
2015).

•

Reial Decret 3/2010, de 9 de gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica (BOE nº 25 de 29 de gener
de 2010).

•

Altra normativa sectorial que pugui resultar d’aplicació.

Quant a l’encomanda de gestió:
•

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

•

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

Pel que fa a la publicitat del conveni:
•

Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern (article 8.2).
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•

Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern (article 14)

•

Reglament d’Obres, activitats dels ens locals (ROAS), aprovat del Decret
179/1995, de 13 de juny, (article 309)

II.2 Fonaments i consideracions jurídiques
Atès que és indispensable que els municipis que inicialment van signar el conveni AGIPH
procedeixin a l'aprovació del nou conveni AGIPH elaborat pels serveis jurídics de la
Diputació de Barcelona.

Vist el Conveni-Tipus sobre l'Assumpció de la Gestió Informatitzada del Padró d'Habitants
dels Ens Locals (AGPIH) per la Diputació de Barcelona, l'objecte del qual és l'assumpció, per
part de la Diputació de Barcelona, de la gestió informatitzada dels municipis que acordin la
seva aprovació.
Dita gestió engloba les activitats de caràcter material, tècnic i de serveis integrants de la
gestió informatitzada del padró.
Vist l’informe emès en data 12 de març de 2020 per la Secretària- Interventora accidental
de la corporació conforme l'expedient ha seguit la tramitació establerta en la legislació
aplicable, de conformitat amb el que disposa la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim
jurídic de les Administracions Públiques.
En virtut de tot això, aquesta Alcaldia proposa al plenari de la Corporació l’adopció del
següent ACORD:
PRIMER.- ENCOMANAR la gestió informatitzada del Padró d’habitants del municipi
d’Aiguafreda a la Diputació de Barcelona, la qual es durà a terme segons el Conveni–tipus
actualitzat sobre l’assumpció de la gestió informatitzada del Padró d’Habitants dels ens
locals (AGIPH) de la Diputació de Barcelona, publicat al BOPB de 18 de novembre de 2019.
SEGON.- Aprovar el text del conveni esmentat essent el seu contingut literal el següent:
“CONVENI-TIPUS SOBRE L’ASSUMPCIÓ DE LA GESTIÓ INFORMATITZADA DEL PADRÓ
D’HABITANTS DELS ENS LOCALS (AGIPH) PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.

ENTITATS QUE INTERVENEN
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DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Excm. <nom i cognoms>,
President/a de la Diputació de Barcelona assistit per <nom i cognoms >,
Secretari/ària delegat/da.
AJUNTAMENT DE <municipi>, representat per l’Alcalde/essa Il·lm. Sr. <nom i
cognoms>, assistit pel Sr. <nom i cognoms>, Secretari/ària de l’Ajuntament.
ACTUEN
El representant de la Diputació de Barcelona, per virtut de l’aplicació de l'article
34.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (per
acrònim LBRL) ì pel fet de no haver estat delegada en cap altre òrgan.
El representant de l’Ajuntament de <municipi>, per virtut de les funcions
atribuïdes per la legislació.
Les parts es reconeixen mútuament la qualitat amb què cadascuna intervé, així
com capacitat legal suficient per a l’atorgament d’aquest Conveni, i a l’efecte
EXPOSEN
V. ANTECEDENTS:
c) La formulació de l’AGIPH:
La Comissió de Govern de la Diputació de Barcelona (actualment, denominada
Junta de Govern), en sessió de data 26 de juny de 1997, va aprovar un Convenitipus que articulava jurídicament l’encomanda de gestió de l’AGIPH (Assumpció de
la Gestió Informatitzada del Padró d’Habitants dels ens locals), publicat al BOPB
número 169 de 16 de juliol de 1997.
Aquesta assumpció de gestió es va basar en els fonaments jurídics següents:
III. En l’exercici de les competències de cooperació local establert en els
articles 31 i 36 de la LBRL, en base als quals, la Diputació presta suport
jurídic, tècnic i econòmic als municipis de la província en àmbits molt
diversos.
IV. En la concreció d’aquestes funcions genèriques d’assistència i
cooperació local mitjançant el que disposa el darrer paràgraf de l’article
17.1 de la LBRL que va ser introduït per la L 4/1996, de 10 de gener, i que
estableix el següent:
“La gestión del Padrón municipal se llevará por los Ayuntamientos con
medios informáticos. Las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos
insulares asumirán la gestión informatizada de los padrones de los
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municipios que, por su insuficiente capacidad económica y de gestión, no
puedan mantener los datos de forma automatizada.”
L’esmentada assumpció de la gestió informatitzada del Padró d’habitants formulada per la
LBRL comportava que la Diputació de Barcelona hagués de posar a disposició dels ens
locals els mitjans adients per dur a terme totes actuacions necessàries per fer-la efectiva,
per això, es va considerar que l’institut jurídic més adient per subsumir aquesta funció de
l’AGIPH era l’encomanda de gestió, prevista a l’anterior Llei estatal 30/1992, de 26 de
novembre (de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú); actualment, derogada per la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic.
Així, l’encomanda de gestió suposa, en aquest cas, la realització d’activitats de caràcter
material o tècnic de la competència d’una entitat local (el municipi, en relació amb el
padró d’habitants) que s’encomana a una altra Administració (la Diputació de Barcelona),
per raons d’eficàcia o quan no es disposin els mitjans idonis per al seu exercici.
Atesa la incidència en matèria de protecció de dades de caràcter personal, durant els
treballs preparatoris de l’AGIPH es van demanar els informes següents:
-

A l’Agència de Protecció de Dades: va emetre informe en data 27 d’abril de
1997 concloent que el Conveni es troba legalment emparat per les normes
aplicables i no vulnera l’establert per la LO 5/1992 i en la Directiva
95/46/CE.

-

Al “Consejo de Empadronamiento”; formulada sol·licitud d’informe a
l’Institut Nacional d’Estadística, aquest es va trametre al Consejo de Empadronamiento. La Comissió permanent d’aquest Consell, en data 19 de juny
de 1997, es va manifestar de manera favorable al Conveni-tipus.

Dit Conveni-tipus aprovat va servir de base per formalitzar els convenis específics
amb tots els ajuntaments que han encomanat la gestió del padró a la Diputació de
Barcelona.
d) Modificacions posteriors del Conveni-tipus:
En data 14 de desembre de 1999 fou publicada la Llei Orgànica 15/1999, de
Protecció de Dades de Caràcter Personal, la qual derogava l’anterior Llei 5/1992,
de 29 d’octubre, de Regulació del tractament automatitzat de les dades de
caràcter personal (LORTAD).
Per acord de Comissió de Govern, de data 29 de març de 2001, es modifica el
conveni-tipus (AGIPH), concretament en la substitució de les citacions a la Llei
Orgànica 5/1992 per les referències a la Llei Orgànica 15/1999.
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Posteriorment, l’entrada en vigor del Reial Decret 1720/2007, de 17 de desembre,
que aprovava el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de
13 de desembre, de Protecció de Dades (LOPD), va fer necessària una actualització
del Conveni-tipus aprovat en data 29 de març de 2001, per tal d’adaptar-lo als
requeriments de la nova normativa, i en concret, per introduir alguns canvis en els
tràmits del procediment d’aprovació de creació o modificació del fitxer per part de
l’Ajuntament, i la publicació d’aquest acord.
En conseqüència, per acord de la Junta de Govern de data 11 de març de 2010,
l’esmentat conveni-tipus es va adequar als nous requeriments jurídics imposats
per dita normativa relacionada amb la protecció de dades de caràcter personal.
Aquesta actualització fou publicada al BOPB número 76, Annex I, de data 30 de
mar de 2010.
VI. JUSTIFICACIÓ D’ACTUALITZACIÓ DEL CONVENI TIPUS:
En data 27 d’abril de 2016, va ser aprovat el Reglament (UE) 2016/679 del
Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la protecció de les persones físiques en
allò que respecta al tractament de les seves dades personals i a la lliure circulació
d’aquestes dades (RGPD) (DOUE de 4 de maig de 2016).
Aquesta nova regulació, que per primera vegada es fa a través d'un reglament
europeu, resulta d’obligat compliment per als Estats membres des del 25 de maig
de 2018 i deroga la Directiva 95/46/CE que va donar lloc, mitjançant la seva
transposició a l’ordenament espanyol, a l’esmentada LOPD.
Davant de la necessitat d’adaptar el dret espanyol al model establert pel RGPD, el
proppassat 7 de desembre de 2018 va entrar en vigor la nova Llei Orgànica 3/2018,
de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
Aquesta Llei complementa, clarifica i desenvolupa alguns aspectes de gran
rellevància en la protecció de dades de caràcter personal, tant des del punt de
vista dels drets de les persones com de les obligacions de les persones i entitats
que tracten dades de caràcter personal i deroga l’anterior Llei Orgànica 15/1999,
de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal.
En principi, d’acord amb el que es preveu a la clàusula desena del conveni anterior,
aquestes modificacions derivades de l’aplicació de la normativa vigent, la Diputació
les ha dut a terme automàticament. No obstant això, s’ha considerat que aquesta
modificació normativa afecta substancialment a les obligacions dels responsables i
dels encarregats dels tractaments de dades i això és el que fa necessari una
actualització del Conveni-tipus de l’AGIPH, aprovat a l’any 2010.
Així mateix, existeixen també altres raons de caràcter tècnic que justifiquen la
necessitat de dita actualització, com és el canvi en el programari i en els sistemes
d’interoperabilitat entre les diferents administracions públiques que hi participen
en la gestió del Padró.
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VII. NORMATIVA APLICABLE
En relació al padró d’habitants:
- Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i
garantia dels drets digitals (LOPDGDD) (BOE número 294, de 6 de desembre de
2018).
- Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril,
relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de
les seves dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) (DOUE de
4 de maig de 2016)
- Reglament estatal de Població i Demarcació Territorial de les Entitats locals,
aprovat pel RD 1690/1986, d’11 de juliol, segons la redacció del seu Títol II
disposada pel RD 2612/1996, de 20 de desembre (BOE número. 14, del 16 de
gener de 1997).
- Resolució de 16 de març de 2015, de la Subsecretaria, per la que es publica la
Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de l’Institut Nacional
d’Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competències amb les
Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, sobre instruccions tècniques als
Ajuntaments sobre gestió del padró municipal (BOE número. 71, de 24 de març de
2015.
- Reial Decret 3/2010, 8 de gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica (BOE núm. 25, de 29 de gener
de 2010).
- Altra normativa sectorial que pugui resultar d’aplicació.
Quant a l’encomanda de gestió:
- Llei 40/2018, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (article 11).
Pel que fa a la publicitat del conveni:
- Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública
i bon govern (article 14).
- Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny. (article 309)
VIII. ACORDS ADOPTATS I TRÀMITS QUE HAURAN DE SEGUIR-SE.
a) Per part de la Diputació:
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1. Aprovació de l’actualització de les actuacions d’assistència i cooperació local, que es concreten en l’assumpció de la gestió informatitzada del padró
d’habitants dels ens locals (AGIPH) i en la formalització de l’encomanda de
gestió.
2. Aprovació del Conveni-tipus actualitzat i la seva publicació al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona.
b) Per part de l’Ajuntament:
1. Aprovació de l’encomanda de gestió en favor de la Diputació i del conveni
a formalitzar d’acord amb el conveni-tipus actualitzat per la Diputació.
2. Comunicació a la Diputació d’aquesta aprovació.
c) Actuacions posteriors:
1. Signatura del Conveni entre la Diputació i l’Ajuntament que encomana.
2. L’Ajuntament haurà de trametre el Conveni formalitzat al registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya.
3. Sol·licitud d’alta a l’eina IDA_Padrón de l’INE per part de Diputació de Barcelona, en el seu cas.
4. Designació de l’interlocutor operatiu, que serà format i que tindrà els drets
i accessos corresponents per dur a terme les obligacions que corresponen
a l’ens.

5. Migració de les dades de la base de dades municipals a la de Diputació de
Barcelona, en el seu cas.
V. ACTUALITZACIÓ DEL CONVENI-TIPUS
La Diputació de Barcelona aprovà per Acord de Junta de Govern, de data 20 de juny de
2019, i publicat al BOPB número <número>, de data <data>, l’actualització del Convenitipus per a l’Assumpció de la Gestió Informatitzada del Padró d’Habitants (AGIPH).
Atès que per l’Ajuntament de <municipi> s’ha donat compliment als tràmits necessaris, les
Administracions que intervenen formalitzen aquest Conveni d’acord amb les següents

CLÀUSULES
Primera.- OBJECTE
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1. L’objecte d’aquest Conveni el constitueix l’assumpció per la Diputació de
Barcelona de la gestió informatitzada del Padró d’habitants del municipi de
<municipi>.
2. L’assumpció de la gestió informatitzada del Padró d’habitants (per acrònim,
AGIPH) es durà a terme per virtut de l’encomanda de gestió que, en favor de la
Diputació de Barcelona, ha aprovat l’Ajuntament del municipi titular del Padró
d’habitants.
Segona.- RAONS QUE JUSTIFIQUEN L’ENCOMANDA DE GESTIÓ
Les raons que justifiquen l’encomanda de gestió de l’AGIPH són les següents:
a) Insuficient capacitat econòmica i de gestió del municipi per mantenir les dades
del padró de forma automatitzada (article 17.1, tercer paràgraf LBRL).
b) Mancança dels mitjans tècnics idonis per a la gestió automatitzada del padró
d’habitants (article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic).
Tercera.- NATURALESA DE LA GESTIÓ ENCOMANADA
1. Per virtut de l’encomanda, la Diputació durà a terme les activitats de caràcter material, tècnic i de serveis que s’indicaran, totes elles integrants de
la gestió informatitzada del Padró d’habitants del municipi.
2. L’encomanda no suposa cessió de titularitat de la competència municipal
ni dels elements substantius del seu exercici.
3. Amb el suport tècnic, material i de serveis de la Diputació, correspondrà a
l’Ajuntament que encomana dictar les resolucions o actes jurídics que donin suport o en els quals s’integrin la formalització, actualització, revisió i
custòdia del padró municipal d’habitants.
Quarta.- DESCRIPCIÓ I ABAST DE LA GESTIÓ ENCOMANADA
Per virtut de l’encomanda de gestió, la Diputació tindrà al seu càrrec i durà a terme
les activitats següents:
a) Manteniment de la infraestructura informàtica i de comunicacions necessària.
b) Centralització d’una base de dades.
c) Recepció i processament de dades provinents d’altres Administracions o
Organismes, d’acord amb la normativa vigent sobre padró d’habitants i cens
electoral.
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d) Emissió de les dades per a l’actualització del cens electoral.
e) Conservació de les dades històriques des que la Diputació de Barcelona tingui
assumida la gestió del Padró.
f) Descentralització de determinades operacions (com ara, l’obtenció de
documents impresos, la mecanització del registre de població o altres), mitjançant
l’accés telemàtic dels Ajuntaments, subordinada en tot cas al nivell
d’implementació i a la concurrència de raons tècniques que ho facin aconsellable.
g) Totes aquelles altres activitats de materialització dels intercanvis d’informació
digital amb altres Administracions que derivin de la gestió del padró d’habitants.
h) En general, totes aquelles actuacions formals que resultin necessàries i
vinculades amb la gestió del padró d’habitants.
Per tal de dur a terme l’encomanda de gestió, l’Ajuntament que encomana es
compromet a:
a) Adoptar tots els actes administratius i dur a terme les actuacions que siguin
necessaris perquè la Diputació pugui realitzar el seguit d’activitats en què
consisteix l’encomanda de gestió.
b) Seguir els protocols d’actuació que s’estableixin per la Diputació en aplicació de
la normativa i de les instruccions aprovades, o com a conseqüència dels sistemes
informàtics utilitzats.
c) Lliurar a la Diputació les dades necessàries per a la correcta realització de
l’encomanda.
Cinquena.- MESURES DE SEGURETAT ADOPTADES PER LA DIPUTACIÓ
1. La Diputació prendrà les mesures necessàries per garantir la seguretat de la
informació emmagatzemada en la base de dades. També es prendran les mesures
necessàries per garantir la seguretat en les comunicacions, tant en les operacions
d’intercanvi amb altres administracions públiques o entitats privades com en les
consultes o transaccions que pugui efectuar el propi Ens Local per via telemàtica,
tot això d’acord amb les previsions incloses a l’Esquema Nacional de Seguretat.
La Diputació adoptarà totes aquelles mesures i mecanismes per a:
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.
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c) Verificar, avaluar i valorar, de forma regular, l'eficàcia de les mesures tècniques i
organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament.
2. El nivell de valoració de la categoria del sistema relatiu a l’Assistència en la
gestió del padró municipal d'habitants es considera de nivell mig, mentre que el
del seu servei d’atenció a l’usuari ho és de nivell bàsic.
4. Els serveis de salvaguarda que es proporcionaran seran els següents:
•

Gestió d’un sistema de control d’accessos als mitjans i suports d’informació.

•

Previsió contra la divulgació no autoritzada d’informació.

•

Protecció de la integritat de la informació emmagatzemada en el sistema.

•

Garantia de la disponibilitat de la informació, mitjançant l’adopció de mesures
de seguretat física de les instal·lacions i els equips i, en el seu cas, l’establiment
d’un servei d’atenció als usuaris autoritzats per l’Ajuntament.
Adopció de les mesures de conscienciació del personal que utilitzi els sistemes
informàtics del padró.
Adopció de la resta de mesures necessàries per a minimitzar els possibles riscos detectats.

•
•

4. L’Ajuntament encomanant podrà sol·licitar a la Diputació de Barcelona en tot
moment, el lliurament del Pla d’adequació a l’ENS.
Sisena.- UTILITZACIÓ DE LES DADES PSEUDONIMITZADES DEL PADRÓ D’HABITANTS
AMB FINALITATS ESTADÍSTIQUES
En compliment de l’article 89 del RGPD, la Diputació de Barcelona podrà fer
explotacions amb finalitats estadístiques de les dades pseudonimitzades del padró
d’habitants del municipi i facilitar dades agregades a les diferents àrees de la
Corporació que hagin d’elaborar informes per als ajuntaments que així li ho
encarreguin.
Setena.- OBLIGACIONS EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES
7.1. OBLIGACIONS GENERALS:
a) Les parts s’obliguen a complir el Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril,
general de protecció de dades (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre,
de Protecció de Dades Personals i de garanties digitals (LOPDGDD).
b) Per a qüestions relacionades amb la protecció de dades les persones Delegades
de Protecció de Dades de les parts en seran les interlocutores.
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c) Atesa la titularitat municipal del Padró d’habitants, correspondrà a l’Ajuntament,
en tant que Responsable del tractament, que encomana, l’exercici de les
competències i el compliment de les obligacions assenyalades al RGPD i a la
LOPDGDD.
d) La Diputació actuarà com a Encarregada del tractament i seguirà les obligacions
establertes en aquest conveni, d’acord amb l’article 28 del RGPD i 33 de la
LOPDGDD, i l’Esquema Nacional de Seguretat. L’exercici d’aquestes competències i
el compliment de les obligacions s’entenen sense perjudici de l’adhesió a les
mesures de coordinació voluntària que, proposades per la Diputació, fossin
acceptades per l’Ajuntament que encomana.
e) Atesa la naturalesa i l’objecte de l’encomanda de gestió, les transferències de
dades personals del Padró que la Diputació efectuï per a la correcta realització de
les tasques encomanades, com per exemple a l’INE o a l’AOC, es consideraran
actuacions materials, tècniques o de serveis que es realitzen per compte de
l’Ajuntament que encomana.
Per a realitzar aquestes comunicacions la Diputació ha d’identificar, prèviament i
per escrit, l'entitat a la qual s'han de comunicar les dades, la finalitat, si existeix
obligació legal, les dades a comunicar i les mesures de seguretat que cal aplicar per
procedir a la comunicació.
f) Llevat del supòsit previst en el número anterior, la Diputació no transferirà ni
cedirà dades personals del Padró d’habitants, sinó per compte i a sol·licitud de
l’Ajuntament que encomana, i d’acord amb el que es preveu a l’article 16.3 de la
LBRL o per altre obligació legal.
Les cessions derivades de les sol·licituds formulades a l’empara d’aquesta norma
requeriran sempre la resolució prèvia que ho autoritzi, adoptada per l’òrgan
competent de l’Ajuntament que encomana.
3. Els tractaments que realitzarà la Diputació consistiran en:
X Acarament
X Conservació
X Consulta
X Comunicació
X Comunicació per transmissió
X Destrucció
Difusió
X Extracció

X Interconnexió
X Limitació
X Modificació
X Organització
Recollida
X Registre
X Supressió
X Altres: Còpies de seguretat i procediment
de recuperació de dades.

h) Identificació de la informació afectada:
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Per executar les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest
conveni, l’Ajuntament, responsable del tractament, posa a disposició de la
Diputació, encarregada del tractament, les dades personals que inclou per a cada
persona el full del Padró d’habitants així com les necessàries per a la seva correcta
gestió:
•

Nom i cognoms, adreça postal, telèfon, número document identificació (DNI,
passaport, permís de residència o previstos a la normativa d’estrangeria) , sexe, lloc i data de naixement i nivell d’estudis.

•

Data d’alta, baixa i/o modificació de les dades i causa de la variació.

•

Data de caducitat de la inscripció d’un estranger no comunitari sense autorització de residència permanent.

•

Data d’adquisició i pèrdua de la residència permanent.

7.2. OBLIGACIONS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, ENCARREGADA DEL
TRACTAMENT:
a) La Diputació utilitzarà les dades personals objecte de tractament, només per a la
finalitat objecte d'aquest encàrrec. En cap cas pot utilitzar les dades personals per
a finalitats pròpies.
b) Si la Diputació considera que alguna de les instruccions infringeix el RGPD o
qualsevol altra disposició en matèria de protecció de dades de la Unió o dels estats
membres, informarà immediatament el responsable.
c) La Diputació portarà, per escrit, un registre de totes les categories d’activitats de
tractament efectuades per compte del responsable, que contingui:
I. El nom i les dades de contacte de l'encarregat o dels encarregats i de cada
responsable per compte del qual actua l'encarregat i, si escau, del representant del
responsable o de l’encarregat i del delegat de protecció de dades.
II. Les categories de tractaments efectuats per compte de cada responsable.
III. Una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat,
segons el Pla d’adequació de l’ENS, relatives a:
• La pseudonimització i el xifrat de dades personals.
•

La capacitat de garantir la confidencialitat, la integritat, la disponibilitat i la
resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.

•

La capacitat de restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de
forma ràpida, en cas d’incident físic o tècnic.
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•

El procés de verificació, avaluació i valoració regulars de l’eficàcia de les
mesures tècniques i organitzatives que garanteixen l’eficàcia del tractament.

d) Vetllar perquè el formulari de recollida de dades inclogui la informació que cal
facilitar als ciutadans que s’inscriguin al Padró segons l’article 13 del RGPD i
l’article 11 de l’LOPDGDD (Model resolució INE).
e) Si la Diputació 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.
f) El personal de la Diputació que tingui accés als sistemes d’informació que tracti
les dades del Padró, mantindrà el deure de confidencialitat respecte de les dades
de caràcter personal a les quals hagi tingut accés en virtut d’aquest encàrrec, de
manera indefinida.
g) Garantirà la formació necessària en matèria de protecció de dades personals de
les persones autoritzades per tractar dades personals.
4. Assistirà al responsable del tractament en la resposta a l'exercici dels drets
següents:
•

Accés, rectificació, supressió i oposició

•

Limitació del tractament

Quan les persones afectades exerceixin els drets d'accés, rectificació, supressió i
oposició, i limitació del tractament davant la Diputació, encarregada del
tractament, aquesta ho comunicarà per correu electrònic a l'adreça de correu
electrònic del Delegat de Protecció de dades de l’Ajuntament de referència. La
comunicació es farà de forma immediata i en cap cas més enllà de l’endemà del dia
laborable en què s’ha rebut la sol·licitud, juntament, si escau, amb altres
informacions que puguin ser rellevants per resoldre la sol·licitud.
i) Notificació de violacions de seguretat de les dades
La Diputació informarà al responsable del tractament, sense dilació indeguda i en
qualsevol cas abans del termini màxim de 48 hores a través del correu electrònic
de la persona Delegada de protecció de dades de l’ajuntament, 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.
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La notificació no és realitzarà 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, es facilitarà, com a mínim, la informació següent:
I. 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.
II. Nom i dades de contacte del delegat de protecció de dades de la
Diputació o d'un altre punt de contacte en el qual es pugui obtenir més
informació.
III. Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat
de les dades personals.
IV. 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 es facilitarà de manera gradual sense dilació
indeguda.
j) La Diputació donarà suport al responsable del tractament a l’hora de fer les
avaluacions d’impacte relatives a la protecció de dades, quan escaigui.
k) Donarà suport al responsable del tractament a l’hora de fer les consultes prèvies
a l’autoritat de control, quan escaigui.
l) Posarà 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.
m) La Diputació posa a disposició la bústia de la persona Delegada de Protecció de
dades (DPD) delegatprotecdades@diba.cat per a qualsevol comunicació o
necessitat derivada del present conveni. Sent el canal preferent per a la
comunicació amb els DPD dels ajuntaments.
n) La Diputació retornarà al responsable del tractament les dades de caràcter
personal i, si escau, els suports on constin, una vegada complerta la prestació tal i
com s’indica a la clàusula onzena sobre extinció del conveni.
La devolució comportarà l'esborrat total de les dades existents en els equips
informàtics utilitzats per l'encarregada.
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No obstant això, la Diputació podrà conservar-ne una còpia, amb les dades
degudament bloquejades, mentre es puguin derivar responsabilitats de l'execució
de la prestació.
o) Incompliments i responsabilitats. L’incompliment del que s’estableix en les
presents clàusules, pot donar lloc a què la Diputació de Barcelona, encarregada del
tractament, sigui considerada responsable del tractament, als efectes d’aplicar el
règim sancionador i de responsabilitats previst a la normativa de protecció de
dades.
7.3. OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT, RESPONSABLE DEL TRACTAMENT:
Correspon a l’Ajuntament, responsable del tractament:
a) Facilitar el dret d’informació en el moment de recollir les dades.
b)Realitzar una avaluació de l'impacte en la protecció de dades personals de les
operacions de tractament que ha d’efectuar l'encarregada, tan sols en el cas que
pertoqui.
c) Fer les consultes prèvies que correspongui, tan sols en el cas que pertoqui.
d) Vetllar, abans i durant tot el tractament, perquè l’encarregada compleixi el
RGPD.
e) Supervisar el tractament, inclosa l’execució d’inspeccions i auditories.
f) Autoritzar a la Diputació:
I. Dur a terme el tractament fora dels locals del responsable del tractament
únicament pels usuaris o perfils d’usuaris assignats a la prestació de serveis
contractada.
II. L’entrada i sortida dels suports i documents que continguin dades de
caràcter personal, inclosos els compresos i/o annexes a un correu
electrònic, fora dels locals sota el control del responsable del tractament.
III. L’execució dels procediments de recuperació de dades que l’encarregat
del tractament es vegi en l’obligació d’executar.
g) Correspondrà a l’Ajuntament 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.
Tal i com s’indica a la clàusula 7.2.i), en cas de violació de seguretat, la Diputació de
Barcelona facilitarà la informació necessària.
Vuitena.- SUBCONTRACTACIÓ
Mitjançant el present conveni, s’autoritza a la Diputació de Barcelona a
subcontractar les prestacions que siguin necessàries per l’assoliment de l’objecte
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del conveni amb l’empresa que resulti adjudicatària del corresponent procediment
aplicable de conformitat amb la normativa de contractació del sector públic.
Un cop adjudicat el servei, la Diputació de Barcelona comunicarà per escrit al
responsable, identificant de forma clara i inequívoca l’empresa subcontractista, les
seves dades de contacte i les prestacions concretes contractades. En cas de
disconformitat, el responsable podrà instar la resolució del conveni.
El subcontractista, que també té la condició d’encarregat del tractament, està
obligat igualment a complir les obligacions establertes en aquest document per
l’encarregat del tractament i les instruccions que dicti el responsable. La Diputació
inclourà en el contracte les clàusules corresponents, de forma que el nou
encarregat quedi subjecte a les mateixes condicions i amb els mateixos requisits
formals que ella, en tot allò relatiu a l’adequat tractament de dades personals i a la
garantia de les persones afectades.
Novena.- FINANÇAMENT
Es finançaran amb càrrec als Pressupostos de la Diputació de Barcelona el conjunt
d’activitats en què consisteix la gestió informatitzada del Padró del municipi al qual
correspon l’Ajuntament que encomana.
Desena.- VIGÈNCIA DEL CONVENI
1. Sense perjudici del que es preveu en l’apartat relatiu a l’extinció, aquest Conveni
es preveu de vigència indefinida.
3. No s’entendran modificacions del règim previst en aquest Conveni les actuacions que,
diferents de les previstes, hagin de dur a terme la Diputació o l’Ajuntament que encomana
en compliment de la normativa aplicable, llevat del cas que les alteracions fossin tan
substancials que exigissin la formalització d’un nou Conveni.
Onzena.- EXTINCIÓ DEL CONVENI
1. L’Ajuntament que encomana podrà deixar sense efecte la gestió informatitzada
del Padró d’habitants encomanada a la Diputació.
La cessació de l’encomanda requerirà l’adopció de la corresponent resolució per
l’òrgan competent de l’Ajuntament i produirà efectes en el termini que es disposi,
el qual no serà, però, inferior a un mes, comptat des de la notificació d’aquella
resolució.
3. En el cas que l’Ajuntament no donés compliment a les obligacions que li corresponen i això
determinés la impossibilitat que la Diputació pugui dur a terme la gestió informatitzada del
Padró d’habitants del municipi, el Ple de la Diputació de Barcelona podrà denunciar el
Conveni formalitzat amb l’Ajuntament que encomana. La denúncia del Conveni produirà
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efectes en el termini que s’acordi, el qual no serà, però,inferior a tres mesos, comptats des
de l’endemà de la notificació de l’acord.
4. Amb l'extinció del conveni, la Diputació de Barcelona procedirà a retornar a l'ens local la
totalitat de les dades, els documents i altres suports que en continguin amb la major
celeritat possible i en un format d’ús corrent. Un cop materialitzada l'acció esmentada es
procedirà a l'eliminació física segura dels registres existents a la base de dades, de la qual
cosa s'expedirà la corresponent acreditació. No obstant això, la Diputació pot conservar-ne
una còpia, amb les dades degudament bloquejades, mentre es puguin derivar
responsabilitats de l'execució de la prestació. A partir d'aquest moment la Diputació de
Barcelona quedarà desvinculada del tractament que de les dites dades en pugui fer l'ens
local o un tercer com a encarregat del tractament.”
TERCER.- FACULTAR a l’Alcalde, o a qui legalment el substitueixi per a la signatura del conveni i
per a la realització o atorgament dels actes que hi estiguin vinculats, necessaris per al seu
desenvolupament o el seu acompliment d'acord amb els seus mateixos termes.
QUART.- NOTIFICAR el present acord a la Diputació de Barcelona als efectes legals
corresponents.
CINQUÈ.- PUBLICAR el present conveni, un cop signat per las parts, a fi de donar compliment
als principis de publicitat activa i transparència, segons l’establert a la Llei 19/2014, del 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
El Sr. Alcalde comenta que aquest és un conveni semblant a l’anterior, la gestió del Padró
municipal també té el suport informàtic de la Diputació de Barcelona, aquí hi ha una petita
variació, és que fa poc que hi ha hagut una nova legislació aplicable, en el cas de la gestió del
padró especialment en el tema de protecció de dades, de manera que s’ha hagut de fer molts
formularis que ens venien fent fins ara, això ho va aprovar la Diputació, l’aprovació d’aquest
conveni ens permet continuar amb aquest servei que ja fa temps que tenim.
El Sr. Alcalde demana si hi ha algun comentari al respecte.
No havent-hi cap intervenció, el Sr. Alcalde sotmet a votació la proposta corresponent, que és
APROVADA per unanimitat, onze (11) vots a favor.
El Sr. Alcalde dona pas al següent punt de l’ordre del dia.
7.-APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ AL MANIFEST I A LA CAMPANYA #THOESTASPERDENT PER
FOMENTAR L'ESPORT FEMENÍ EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ.
Pren la paraula la Sra. Secretària, qui procedeix a fer lectura de la proposta corresponent.
ADHESIÓ AL MANIFEST I A LA CAMPANYA #THOESTASPERDENT PER FOMENTAR L'ESPORT
FEMENÍ EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ
El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), en col·laboració amb la Secretaria General
de Esport i de l’Activitat Física del Govern de la Generalitat, l’Institut Català de les Dones
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(ICD) i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), impulsa la campanya
#ThoEstàsPerdent amb l’objectiu de fomentar l’esport femení en els mitjans de
comunicació.
La campanya #ThoEstàsPerdent té el lema “Si no veus esport femení, t’estàs perdent la
meitat de l’espectacle”. La iniciativa consta de diverses peces audiovisuals que han
protagonitzat cinc esportistes d’elit.
L’objectiu de la campanya és promoure una presència més gran de les dones esportistes
als mitjans, contribuint així a avançar a cap a la plena igualtat, trencar estereotips socials i
mediàtics respecte de l’esport femení i posicionar-lo com un contingut d’interès i capaç
d’atraure grans audiències. També pretén consolidar en l’audiència especialment en
infants i adolescents-referents de l’esport femení, ja que massa sovint només tenen com a
referents esportistes masculins.
D’acord amb l’establert a la normativa vigent, especialment a la Llei Orgànica 3/2007, de
22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, els poders públics són els
encarregats de vetllar pel compliment de la normativa i regular les condicions bàsiques
que garanteixin la igualtat, tot establint les mesures d’acció positiva necessàries i
removent els obstacles i estereotips socials que impedeixen assolir-la.
L’Ajuntament d’Aiguafreda té el compromís de fomentar i potenciar les polítiques
d’igualtat en tots els seus àmbits d’actuació. Així mateix, el municipi compta amb un gran
nombre d’entitats esportives compromeses amb els principis d’igualtat i no-discriminació, i
que tenen la voluntat de donar suport a la igualtat de gènere en el món de l’esport.
Considerant que l’òrgan competent, per l’aprovació del present acord és el Ple, en virtut
d’allò que disposa l’article 52.2 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 l’article 22.2 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Per tot això, l’Alcalde proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
PRIMER.- L’ADHESIÓ de l’Ajuntament d’Aiguafreda al manifest i a la campanya
#ThoEstàsPerdent per fomentar l'esport femení en els mitjans de comunicació, impulsat
pel Consell de l’Audiovisual de Catalunya, la Secretaria General de l’Esport i l’Activitat
Física, l’Institut Català de les Dones i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que
preveu els següents compromisos:
1. Promoure la presència de la campanya #ThoEstasPerdent en els mitjans de comunicació i a les xarxes socials municipals, així com en els diferents espais esportius.
2. Incloure la perspectiva de gènere en les polítiques de gestió municipal de l’esport i
de l’activitat física per garantir la plena igualtat d’accés, participació i representació de les dones, de totes les edats i condicions, en tots els àmbits i nivells.
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3. Treballar per promocionar la pràctica fisicoesportiva de les noies i dones, i garantir
que en gaudeixen en condicions d’igualtat i en un ambient segur exempt de violències i discriminacions.
4. Contribuir a superar els estereotips sexistes relacionats amb l’àmbit de les activitats fisicoesportives.
5. Vetllar pel respecte a les professionals de l’esport, tècniques, dirigents i entrenadores, en el desenvolupament de la seva tasca diària.
6. Analitzar l’ús i la gestió de les instal·lacions i els espais esportius i de lleure de la
perspectiva de gènere. Garantir el dret de les dones a gaudir de les condicions
d’igualtat en l’accés i la utilització de les instal·lacions esportives.
7. Acostar a la pràctica fisicoesportiva a noies i dones en situacions específiques, de
tal manera que sigui un element d’inclusió i no de doble discriminació.
8. Vetllar pel tractament de gènere correcte en la informació, en la documentació i
en els espai web i de comunicació municipals. Evitar un ús del llenguatge discriminatori i de recursos estereotipats, també en imatges.
9. Fomentar la presència de dones esportistes en els mitjans de comunicació municipals i els espais de difusió esportius.
SEGON.- Facultar l’Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.
TERCER.- Notificar el present acord als interessats, als efectes oportuns.
El Sr. Alcalde demana als assistents si hi ha algun comentari al respecte.
El regidor de la CUP Aiguafreda Amunt, Sr. Israel Calvache, comenta que votaran a favor d’aquet
punt, però volem deixar constància que malauradament amb l’esport femení passarà exactament
el mateix que amb l’esport masculí, que es començarà a promocionar la presència de la dona a
l’esport i s’acabarà promocionant l’esport d’elit, un tipus d’esport encarat a fer negoci, i un tipus
d’esport encarat a la distracció de masses. Afegeix, el Sr. regidor, que no hi estem massa d’acord
però hi donarem suport perquè entenem que ha de tenir la mateixa importància l’esport femení
que l’esport masculí.
Intervé el regidor d’ERC, Sr. Salvador Pujol dient que s’adhereixen al document.
No havent-hi cap intervenció al respecte, el Sr. Alcalde sotmet a votació la proposta corresponent,
que és APROVADA per unanimitat, onze (11) vots a favor.
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El Sr. Alcalde dona pas al següent punt de l’ordre del dia.
8.-APROVACIÓ DEL NOMENAMENT DEL REPRESENTANT MUNICIPAL A LA XARXA LOCAL DE
CONSUM.
Pren la paraula la Sra. Secretària, qui procedeix a fer lectura de la proposta corresponent.
APROVACIÓ DEL NOMENAMENT DEL REPRESENTANT MUNICIPAL A LA XARXA LOCAL DE
CONSUM
Atès el que disposa l’article 22.2.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases i de règim local:
“ (...)2. Corresponen, en tot cas, al Ple municipal als Ajuntaments, i a l'Assemblea veïnal en
el règim de Consell Obert, les següents atribucions:
b) Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals;(...)”
Atès que actualment l’Ajuntament d’Aiguafreda té representació a la Xarxa Local de
Consum, una agrupació voluntària d'ens locals, constituïda pel foment dels serveis de
defensa del consumidor de la província de Barcelona.
Donat que és del tot necessari nomenar els representants de la Corporació en aquesta
entitat.
Per tot això, l’Alcalde proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
PRIMER.- NOMENAR com a representant de l’Ajuntament d’Aiguafreda a la Xarxa Local de
Consum a la regidora de Comerç, ocupació i consum, la Sra. Montserrat Plata Puig.
SEGON.- Notificar als interessats el present acord, als efectes oportuns.
Intervé el Sr. Alcalde, i comenta que des de la Xarxa Local de Consum ens han demanat l’aprovació
d’un representant municipal, i creiem que ha de la regidora d’educació, comerç i consum, la Sra.
Montserrat Plata i Puig.
El Sr. Alcalde dona la paraula als grups municipals.
El regidor d’ERC Sr. Salvador Pujol diu que s’abstindran.
El regidor de la CUP Sr. Israel Calvache diu que ells també s’abstindran.
No havent-hi cap intervenció al respecte, el Sr. Alcalde sotmet a votació la proposta corresponent,
que és APROVADA per, sis (6) vots a favor del grup municipal Junts per Aiguafreda, cinc (5) quatre
(4) abstencions del Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya i una (1) del Grup
Municipal CUP-Amunt Aiguafreda.

9.- PRECS, PREGUNTES I MOCIONS
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9.1 MOCIONS DELS GRUPS MUNCIPALS
Tot seguit, el Sr. Alcalde dona pas a les mocions presentades pels diferents grups municipals,
respectant l’ordre d’entrada al registre d’entrada de la corporació.

JUNTS PER AIGUAFREDA
1. MOCIÓ DE REBUIG A LA RESOLUCIÓ DE LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL RESPECTE EL M.H.
PRESIDENT DE LA GENERALITAT QUIM TORRA I L’EURODIPUTAT ORIOL JUNQUERAS
MOCIÓ DE REBUIG A LA RESOLUCIÓ DE LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL RESPECTE EL M.H.
PRESIDENT DE LA GENERALITAT QUIM TORRA I L’EURODIPUTAT ORIOL JUNQUERAS
El passat divendres dia 3 de gener de 2020, en un acord, la Junta Electoral Central pretén
executar la inhabilitació del M.H. President de la Generalitat Quim Torra, malgrat no haverhi sentència ferma, i deixar sense efecte la seva credencial de diputat electe del Parlament
de Catalunya.
Aquesta decisió d’un òrgan administratiu, no judicial, és clarament contrària al que
determina tant l’Estatut de Catalunya com el Reglament del Parlament de Catalunya
respecte els motius de cessament del President del nostre país.
En la mateixa sessió, la Junta Electoral Central també va acordar que l’eurodiputat Oriol
Junqueras no pot tenir aquesta condició, malgrat la sentència del Tribunal de Justícia de la
Unió Europea que va dictaminar en data 19 de desembre de 2019 que hauria d’haver
pogut recollir l’acta d’eurodiputat i que tenia immunitat per aquesta raó.
Aquestes dues resolucions d’un òrgan administratiu depenent de l’Estat Espanyol
s’afegeixen a la llarga llista d’electes i institucions del nostre país que pateixen persecució
per part d’instàncies administratives i judicials de l’Estat espanyol pel sol fet de defensar el
dret d’autodeterminació de Catalunya.
Els Ajuntaments catalans i els seus electes també patim aquesta persecució i hem estat al
costat de les nostres institucions en la denúncia de la persecució judicial i per trobar una
solució política al procés.
És per això, que el Ple del nostre Ajuntament pren els següents ACORDS:
PRIMER.- Rebutjar la resolució de la Junta Electoral Central per la qual s’intenta executar la
inhabilitació del M.H. President de la Generalitat Quim Torra i s’ordena la retirada de la
seva credencial de diputat. L’esmentada resolució vulnera tant l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya com el Reglament del Parlament de Catalunya.
SEGON.- Rebutjar la resolució de la mateixa Junta Electoral Central en què nega la condició
d’eurodiputat a Oriol Junqueras, malgrat la recent sentència del TJUE en què es dictamina
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que hauria d’haver recollit l’acta d’eurodiputat i, per tant, tindria immunitat parlamentària.
A més, en data 5 de gener, el Parlament Europeu ha reconegut com a eurodiputats al propi
Oriol Junqueras, Carles Puigdemont i Toni Comín.
TERCER.- Donar suport a les propostes de resolució aprovades pel Parlament de Catalunya
el proppassat dia 4 de gener, així com les actuacions que des del Govern de la Generalitat i
des del Parlament de Catalunya es prenguin per defensar tant els drets del President com
dels eurodiputats que són a la presó o a l’exili.
QUART.- Instar l’Estat espanyol a trobar una solució política al procés que viu el nostre
país. S’ha de posar fi a la repressió, la judicialització i la persecució d’electes, representants
de la societat civil i institucions que, a més de no aportar solucions, allunyen l’acord polític.
CINQUÈ.- Reclamar la posada en llibertat dels presos i preses polítics, el lliure retorn dels
exiliats i exiliades i la plena garantia en l’exercici i defensa dels drets civils i polítics dels
ciutadans i ciutadanes de Catalunya.
SISÈ.- Mantenir el compromís com a electes locals a seguir defensant el dret a
l’autodeterminació de Catalunya, el dret a què siguem els catalans els qui decidim el nostre
futur per mitjans polítics pacífics i democràtics.
SETÈ.- Comunicar els presents acords a la Presidència del Parlament de Catalunya, a la
Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la Presidència del Congrés dels Diputats, a la
Presidència del Govern de l’Estat, a la Presidència del Parlament Europeu, als municipis
agermanats i a les entitats municipalistes de Catalunya. I donar a conèixer el contingut
d’aquesta moció a la ciutadania del nostre municipi per aquells mitjans que es creguin
oportuns.
El Sr. Alcalde demana als assistents si hi ha algun comentari al respecte.
El regidor d’ERC, Sr. Salvador Pujol comenta que comparteixen aquesta moció, destacant que no
s’ha pogut aprovar abans degut a les circumstàncies, ja que és una moció del gener.
El regidor de la CUP, Sr. Israel Calvache diu que votaran a favor.
El Sr. Alcalde comenta que si, que és cert que s’ha anat tard pel tema que coneixem tots,
seguidament sotmet a votació l'aprovació de la moció que és APROVADA per unanimitat, onze (11)
vots a favor.
Tot seguit el Sr. Alcalde dona pas a la moció del grup municipal CUP AIGUAFREDA -AMUNT amb el
contingut literal següent:
CUP AIGUAFREDA-AMUNT
1. MOCIÓ PER POSAR EL NOM DE JOSEP BAQUÉ I FONT A UN CARRER D’AIGUAFREDA AMB
PLACA EXPLICATIVA DE LA SEVA FIGURA I OBRA DE GOVERN
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-

Atesa la importància de mantenir viva la memòria històrica del nostre poble i fer tot el
possible per recuperar-la.

-

Atès l’actual rebrot del feixisme, que ens obliga més que mai a honorar aquells que es van
jugar la vida per combatre’l.

-

Atès que Josep Baqué i Font, durant els anys de la guerra civil va ostentar el càrrec de president del Comitè Revolucionari Antifeixista local i d’alcalde d’Aiguafreda.

-

Atesa la importància de l’actuació de l’alcalde Josep Baqué i Font durant els anys de la
guerra civil, que va evitar morts.
El grup municipal de la CUP Aiguafreda-Amunt proposa al Ple l’adopció dels següents
acords:
1. Posar el nom de Josep Baqué i Font a un carrer d’Aiguafreda, amb una placa explicativa de la seva figura i obra de govern.

Intervé el Sr. Alcalde, i comenta que el seu grup municipal creu que el més adequat en aquest cas
és no sumar-nos a la proposta i volem argumentar-ho per diferents motius. El primer és que
l’Ajuntament d’Aiguafreda ja va homenatjar a alcaldes i regidors de la República, això va ser l’any
2010 amb l’homenatge, on es va donar les banderes d’Aiguafreda i Catalunya a tots els familiars de
regidors i alcaldes del temps de la República. Per tant creiem que aquest homenatge va quedar fet,
també creiem que si es fes amb la figura de Josep Baqué, igualment seria important fer-ho amb la
figura de Francesc Casacuberta que va ser l’Alcalde els anys 38 i 39, i van ser uns anys molt
complicats, i que la figura de Casacuberta ho va saber portar de manera molt prudent i adequada.
Per tant destaca el Sr. Alcalde, un reconeixement sense l’altre no ho trobaríem pertinent.
A més a més, afegeix el Sr. Alcalde, finalment que la línia seguida en les últimes aprovacions que
hem anat fent de noms de carres i places, hem optat sempre per noms vinculats al territori,
evidentment és poden posar noms de persones, però en aquest cas solen a ser més neutres.
També diu el Sr. Alcalde, crec que si alguna figura d’Aiguafreda per homenatjar a les víctimes de la
guerra civil, que mereixeria a tenir una placa de carrer seria la figura de Florenci Bordas, qui
abraçant-se a una bomba de la guerra civil, amb la seva vida va evitar la mort d’altres persones. En
aquest cas crec que seria si que seria una figura de consens, que permetria restituir aquesta
memòria per part de totes les víctimes, aquest seria el nostre plantejament que hem mirat
d’explicar i justificar.
Tot seguit el Sr. Alcalde dona la paraula al grup d’Esquerra Republicana de Catalunya.
El Sr. Salvador Pujol comenta que ERC entenen el raonaments exposats, però no ens a sembla
malament que aquesta moció s’aprovés i es pogués posar el nom d’un carrer a aquesta persona,
perquè a Aiguafreda tenim més d’un carrer, per tant seria totalment compatible la demanda de la
CUP amb les altres que ha plantejat el Sr. Alcalde, com la d’en Florenci, per tant, no veiem cap
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inconvenient a que es posi el nom d’aquesta persona (Josep Baqué i Font) en un carrer, igual que
també recolzaríem altres propostes.
Intervé el regidor de la CUP, i explica que posar noms neutres als carrers els sembla una política
nefasta, nosaltres estem a favor de la recuperació de la memòria històrica i precisament posar
noms de carrers d’arbres i muntanyes i rius no sembla una política gaire encertada. El Sr. Israel
Calvache afegeix, que si voleu proposar altres persones més properes a les vostres ideologies,
parlem-ne, crec que una cosa no és incompatible amb l’altre.
Respon el Sr. Alcalde que en cap cas ha fet referència a les ideologies, sinó que ha exposat que
l’homenatge a la figura proposada ja es va fer amb l’acte que he comentat, que no s’ha dedicat cap
carrer a noms totes les propostes estan vinculades a la història local.
El Sr. Alcalde sotmet a votació l'aprovació de la moció que és REBUTJADA per, sis (6) vots en contra
del grup municipal Junts per Aiguafreda i cinc (5) vots a favor, quatre (4) del Grup Municipal
Esquerra Republicana de Catalunya i un (1) del Grup Municipal CUP-Amunt Aiguafreda.
Tot seguit el Sr. Alcalde dona pas a la següent moció del grup municipal CUP AIGUAFREDA –
AMUNT.

2. MOCIÓ PER LA INSTAL·LACIÓ DE DOS PASSOS DE VIANANTS I PILONES
-

Atesa la perillositat que representa per als vianants l’encreuament entre l’avinguda de Catalunya i el carrer Avencó, a causa la poca visibilitat que tenen els cotxes que pugen des de
la rotonda de la carretera de Ribes.

-

Atès que el descampat del carrer Pau Casals que hi ha davant de les escales que el comuniquen amb el carrer Verge de Núria és utilitzat com aparcament, i els cotxes impedeixen
el pas als vianants.
El grup municipal de la CUP Aiguafreda-Amunt proposa al Ple l’adopció dels següents
acords:
1. La instal·lació de dos passos de vianants: un a l’avinguda Catalunya abans d’arribar a
l’encreuament en direcció sud, i un altre al carrer Avencó, abans d’arribar també a
l’encreuament.
2. Instal·lar unes pilones que impedeixin l’aparcament en l’esmentat descampat, o de no
ser possible, ordenar l’espai per tal que els cotxes no impedeixin els pas als vianants.

El Sr. Alcalde intervé dient que hi votaran a favor, i que han anat a inspeccionar els dos punts i
creiem que són pertinents, especialment el primer. Els Tècnics ho han mirat i és cert que la cruïlla
que tenim al costat del carrer que va cap a Avencó, la continuació del Passeig de Catalunya, al
costat font de Can Calistro, conegut així, és una cruïlla estranya perquè no es ben simètrica com
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podria ser la cruïlla de les escoles velles i efectivament hi calen uns passos de vianants, de manera
que aquest punt el trobem pertinent i votarem a favor perquè el durem a terme.
Ara bé, continua el Sr. Alcalde sobre el punt següent que és el descampat del carrer Pau Casals, hi
ha un problema, diu que hi ha la intenció d’endreçar-lo, ho portàvem en el nostre programa, però
la parcel·la té una forma molt peculiar, és un terreny privat i no hi podem instal·lar pilones. De
manera que el primer punt el veiem bé, i al següent hi tenim aquest impediment legal de que no
podem posar pilones en un espai que no ens correspon i que és de titularitat privada, de manera
que faríem una proposta, si es retira aquest punt d’instal·lar unes pilones, nosaltres hi votaríem a
favor, si el voleu mantenir hi haurem de votar en contra .
Intervé el regidor de la CUP per preguntar si a part de la instal·lació de pilones no seria possible
fer-hi algun altre tipus d’actuació com plantar arbres.
El Sr. Alcalde respon dient que hi ha un projecte d’endreçar l’espai per adequar-ho com
aparcament, però reitera que s’ha de negociar per la part del terreny que és de titularitat privada.
El regidor de la CUP demana si es comprometen a fer-ho en aquesta legislatura.
El Sr. Alcalde diu que es comprometen a treballar-hi perquè es faci possible, ja que ho portaven en
el seu programa.
El regidor de la CUP, Sr. Israel Calvache diu que accepta que només es voti el primer punt.
Intervé el regidor d’ERC Sr. Salvador Pujol, i comenta que el punt primer fa molta falta, però el
primer que s’ha de fer es corregir el nom, el Passeig de Catalunya no és l’Avinguda de Catalunya,
perquè si aprovem una cosa a l’Avinguda de Catalunya i la fem al Passeig de Catalunya no ho
estem fent bé, primer corregim el nom. Afegeix el Sr. regidor que al primer punt hi estem d’acord
que és una cruïlla molt complicada i no hi han passos de vianants, i la gent que els travessa se la
juga. El segon punt, com la CUP ha acceptat de la Cup de treure’l, diu que pregunta si això era tot
l’espai o simplement els cotxes que aparquen a la continuació de la vorera. El Sr. regidor comenta
que està d’acord amb el que ha dit Junts per Catalunya sobre la titularitat del terreny, però el que
és l’espai de la vorera o bé de les escoles velles o del carrer d’Avencó, si que hauria de ser possible
que no hi haguessin cotxes aparcats, quan està molt ple és posen el tros de vorera.
El Sr. Alcalde intervé dient que no és problema, que el redactat diu avinguda de Catalunya hi
evidentment és el Passeig de Catalunya i no hi donaria més importància.
El regidor de la CUP, comenta que s’ha esmentat un problema de sempre aquí a Aiguafreda, el
Passeig de Catalunya és un bon exemple del que passa, és un carrer que és impossible circular en
les dues direccions i si no ens prenem seriosament el tema viari a Aiguafreda i fem una endreça de
tot el poble evidentment treure un aparcament és un problema, si ens ho agaféssim seriosament i
féssim un aparcament dissuasori a Can Plantada tot això tindria solució, és qüestió de posar-s’hi.
El Sr. Alcalde diu que l’observació que s’ha fet sobre Can Plantada, ja li tenim i funciona com
aparcament dissuasori, no el podem perdre, però tot i així en aquest, i amb la crisi que hi ha en
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aquest moments, aquell espai creiem que és necessari però en tot cas els punts han quedat ben
exposats de manera que passaríem a fer la votació d’aquesta moció únicament del primer punt
atès que des de la CUP, a qui li agraïm ha fet el gest de suprimir el següent, perquè per qüestions
legals no és possible.
El Sr. Alcalde sotmet a votació l'aprovació del primer punt de la moció que és APROVAT per
unanimitat, onze (11) vots a favor.
Tot seguit el Sr. Alcalde dona pas a la següent moció del grup municipal CUP AIGUAFREDA AMUNT.
3. MOCIÓ PER FER FORNT A L’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA QUE VIU EL PLANETA
-

Atesa la situació d’emergència climàtica que viu el planeta, davant la qual cal actuar amb
celeritat i decisió també des del nostre poble, fent tot el possible per a disminuir les
emissions de CO2 i fomentar noves conductes entre la població que disminueixen la
petjada ecològica.
El grup municipal de la CUP Aiguafreda-Amunt proposa al Ple l’adopció dels següents
acords:
1. Declarar zona 30 km/h tot el centre del poble, incloent la carretera de Ribes des de la
rotonda del Parc de la Plateria fins la rotonda del carrer Nostra Sra. de Núria.
2. Crear una comissió, conjuntament amb l’AMPA de l’escola La Muntanya, per fomentar
la mobilitat a peu i amb bicicleta cap a l’escola a partir del curs 2019-2020.
3. Instal·lar aparcaments per a bicicletes a diferents espais del municipi abans de finalitzar l’any 2020.
4. Durant l’any 2020, crear un estudi de mobilitat sostenible per conèixer els hàbits de
desplaçament quotidians de les persones que habiten a Aiguafreda. D’aquesta manera
podrem adaptar la demanda i orientar-la cap al transport públic o altres mitjans de
transport de zero emissions.
5. Conjuntament amb l’Ajuntament de Sant Martí de Centelles, exigir a la Generalitat de
Catalunya el desdoblament de la via de la línia de Puigcerdà i més freqüència de pas de
trens.
6. Exigir a l’ATM una reducció de tarifes per fer més assequibles l’accés al transport públic.
7. Condicionar un espai segur que serveixi per a la recepció de paqueteria de correus i on
s’hi pugui accedir les 24h del dia: d’aquesta manera les furgonetes i els camions de repartiment no circularan tanta estona per dins del municipi.
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8. Avançar-se a la normativa europea de prohibició de plàstics d’un sol ús en tot el poble,
començant pel mateix ajuntament, e manera que en cap instal·lació ni acte municipal
es faci servir aquest tipus de plàstic.

Intervé el regidor de la CUP, destacant que l’Ajuntament ja ha fet alguns passos positius en aquest
sentit, com suprimir les ampolles de plàstic en els plens municipals, és una cosa simbòlica però
entenem que anem cap aquesta voluntat de suprimir el plàstic.
El Sr. Alcalde diu que aquesta moció la coneixem, és una moció que el grup municipal de la CUP va
presentar l’any passat, anava acompanyada d’altres punts i no hi varem donar suport perquè varem
creure que hi havia alguns punts que tindrien dificultat d’aplicació en el nostre municipi, però si
que varem veure alguns que eren possible i necessaris. Aiguafreda és un poble que aposta per la
sostenibilitat i el respecte al medi ambient, com es demostra amb la recollida selectiva
d’escombreries, o la planta de biomassa. Per tant el nostre grup municipal hi donarà suport,
creiem que són punts interessants d’incorporar a l’agenda, és cert que el punt vuit ja s’està fent, no
nomes amb el tema de les ampolles en els plens sinó que quan es va fer la fira del tastet a l’octubre
passat, tots el productes que es van donar van ser reutilitzables o de fusta, quan s’ha celebrat la nit
de reis les tasses de caldo que s’han repartit també ho han estat i avançarem en aquesta línia. Per
tant, continua el Sr. Alcalde, el nostre grup municipal hi donarà suport perquè creiem que és
encertada la proposta, l’únic que volem fer un matís és que aquestes referències constants a l’any
2020, per la situació que ens trobem, demanaria que fossin ampliables per tenir temps per ser
dutes a pràctica durant la legislatura i no al 2020 que no pas en l’any que ens trobem, aquesta és la
nostre petició .
El regidor de la CUP diu que si hi ha un compromís de fer-ho en aquesta legislatura endavant.
El Sr. Alcalde diu que serà així, i dona la paraula al grup d’ERC.
Pren la paraula el regidor d’ERC Sr. Marc Pedrosa, i comenta també votaran a favor de la moció, i
que quedi constància que quan es fa referència al curs 2019-2020, hem d’entendre serà a partir del
curs vinent.
El regidor de la CUP, respon que si, que s’ha d’entendre que la moció es va presentar al Ple previst
de fer fa uns quant mesos.
Intervé el Sr. Pedrosa, i diu també diu que el punt 7 perquè no consti només la paraula condicionar,
també seria interessant posar el compromís de promocionar el seu ús, més que res, perquè per
nosaltres les persones joves són molt més adaptables a amb aquestes novetats tecnològiques, per
les persones que són més grans possiblement necessitin ajuda addicional, en el moment que ho
condicionem hauríem de donar les eines perquè es puguin utilitzar de manera optima, per tota la
resta votarem a favor.
El regidor de la CUP comenta, que el tema de promocionar és implícit, i que entenen que la gent
més gran tampoc és gaire de comprar a través d’Internet.
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Respon el regidor d’ERC que no cal que comprin només que facin l’enviament a alguna persona en
concret.
El regidor de la CUP contesta que aquestes màquines de recepció d’Internet són bàsicament per
gent que compra per Internet, no crec que sigui un motiu per retirar el punt.
El Sr. regidor d’ERC comenta que ni molt menys, tot el contrari.
Demana la paraula la Tècnica d’administració general (TAG) de la corporació, i destaca s’ha aturat
l’emissió en directe del Ple a través del canal de youtube, demana als Srs. regidors que silenciïn els
mòbils, i comenta que s’atura breument la sessió fins que es pugui reprendre l’emissió.
Intervé el Sr. Alcalde, demanant als Srs. regidors que silenciïn els mòbils, i que es mantenen a
l’espera de l’avís de la TAG per reprendre la sessió.
Al cap d’uns minuts, intervé de nou la TAG de la corporació, explicant que s’ha pogut reprendre
l’emissió en directe del Ple, i que quan vulguin els Srs. regidors poden continuar.
El Sr. Alcalde agraeix la intervenció i dona pas a continuar el Ple.
El Sr. Alcalde sotmet a votació l'aprovació de la moció que és APROVADA per unanimitat, onze (11)
vots a favor.
Tot seguit el Sr. Alcalde dona pas a la moció del grup municipal Esquerra republicana de CatalunyaAcord Municipal.
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL
1. MOCIÓ PER APLICAR EL VOT TELEMÀTIC A L’AJUNTAMENT D’AIGUAFREDA
Un dels compromisos republicans és el de trencar barreres per garantir la igualtat
d’oportunitats poder totes les persones en l’accés als espais de presa de decisions,
especialment feminitzar la política, i garantir un accés equitatiu de les dones als espais de
presa de decisions i governança. La política municipal, suposa una gran oportunitat per
avançar en l’assoliment d’aquest objectiu, el de garantir que els representants locals
representin la diversitat sociodemogràfica del nostre municipi.
Tot i haver avançat molt en aquest aspecte, encara hi ha situacions que suposen una clara
barrera i es converteixen en una clara desigualtat, especialment per les dones, en el
moment de fer un pas endavant. I quan el fan, moltes decideixen no repetir mandat per la
dificultat de combinar la visa política, laboral i familiar, que en el cas de les dones és encara
més accentuat.
Per aquest motiu, la inclusió del vot telemàtic ens permetria donar resposta a la realitat
social i personal que els nostres càrrecs electes es poden trobar al llarg del mandat, La seva
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responsabilitat de representació no pot ser limitada pel fet de patir una malaltia de llarga
durada o pel fet de gaudir d’un permís de maternitat o paternitat.
Tot i poder-nos trobar en situacions que seguiran impedint als electes locals que tampoc
puguin fer ús de les eines telemàtiques, aquest és un primer pas per poder incardinar les
obligacions familiars amb les obligacions com a representants municipals.
Entenem que la normativa, tant la Llei Municipal com la llei de Bases han de ser
modificades per tal de recollir i garantir la possibilitat del vot telemàtic, però mentre
aquests procediments legislatius no es formulin hem de fer ús de la capacitat
autoorganitzativa que ostenten les corporacions locals mitjançant els seus Reglaments
Orgànics Municipals per tal d’incloure aquesta eina.
Ajuntament com Altafulla, Barcelona o més recentment la Diputació de Barcelona ja han
inclòs als seus reglaments la possibilitat d’exercir el vot de forma telemàtica. Fer ús d’eines
que poden acreditar que l’electe segueix el ple a temps real, com és una teleconferència,
un accés a una intranet mitjançant claus personalitzades o qualsevol que permeti acreditar
de forma fefaent que està seguint el ple, li permet de participar de forma activa en tots els
aspectes d’aquests, i per tant s’haurà de considerar que hi ha assistit a efectes de quòrum i
de drets inherents a l’assistència.
Realitzar doncs un canvi al ROM, incorporant el vot telemàtic, és una acció que ens ajuda a
trencar una de les majors barreres que es troben les dones en l’accés als espais de
representació municipal, especialment les dones joves. També ens permet millorar la
incorporació dels homes als espais de cura, permetent-los combinar la paternitat i les seves
funcions com a regidors. I facilitar, en el cas de malaltia greu, la continuïtat dels electes,
afegir garanties en la preservació dels seus drets polítics, i la no alteració de les majories
existents. Es tracta d’una mesura que aporta millores en la garantia dels drets democràtics
dels electes locals, modernitza l’administració, la feminitza, i millora la conciliació entre
l’esfera familiar i la política.

El Sr. Alcalde intervé dient que aquesta moció té un sentit ara, i en tenia un altre quan es va
presentar, el nostre grup municipal hi votarem a favor, perquè el que s’està fent en aquets
moments és justament això, les circumstàncies ens hi han portat.
Intervé el regidor de la CUP Sr. Israel Calvache, i diu que hi votaran a favor però volen deixar
constància que quan es recuperi la normalitat i es puguin fer plens presencials, les persones que
vulguin intervenir telemàticament sigui per casos excepcionals, o sigui per casos per baixa de
maternitat o baixa per malaltia o un problema personal, però tenir un càrrec públic comporta unes
obligacions, i és estar presencialment en els llocs, per tant si és una manera justificada hi estem a
favor.
El Sr. Alcalde agraeix la intervenció i diu que ho comparteix, d’entrada l’esperit d’aquesta moció
entenc que és la que la Diputació de Barcelona va tirar endavant per casos com els que s’acaben
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de comentar, la presència dels 11 regidors de a l’Ajuntament d’Aiguafreda en les discussions del
Ple és bàsica.
El Sr. Alcalde sotmet a votació l'aprovació de la moció que és APROVADA per unanimitat, onze (11)
vots a favor.
Tot seguit el Sr. Alcalde dona pas a les preguntes de seguiment de l’actuació municipal respectant
l’ordre d’entrada al registre d’entrada de la corporació.
Intervé el Sr. Pedrosa, i comenta que va presentar una moció dies enrere i veig que no s’ha pogut
incloure en aquest Ple, era una moció referent a la Monarquia Española.
El Sr. Alcalde diu que en té constància, però que es va acordar mantenir l’ordre del dia de la
convocatòria del Ple prevista pel març, de manera que aquesta moció entrarà i es debatrà al
següent Ple.
El regidor d’ERC Marc Pedrosa demana si s’ha de tornar a entrar.
El Sr. Alcalde respon que no, que ja està registrada.
9.2 Preguntes de seguiment de l’actuació municipal:
Tot seguit es procedeix a tractar les preguntes dels diferents grups municipals respectant l’ordre
d’entrada al registre d’entrada de la corporació.
CUP AIGUAFREDA-AMUNT
Pregunta al ple del grup CUP Aiguafreda-Amunt:
1. Té coneixement l’ajuntament que el taller mecànic Peugeot Morera utilitza l’espai públic
destinat a vorera del davant dels seu establiment com a expositor i aparcament dels seus
vehicle, entorpint el pas de vianants?
2. Té el permís municipal per a fer-ho i/o paga els impostos corresponents?
3. Quan es realitzi el condicionament de dit tram de vorera, se li seguirà permetent?
El Sr. Alcalde comenta que s’ha parlat amb l’empresa i que hi ha hagut bona receptivitat, ha retirat
els vehicles, el tema s’ha resolt, ens han comentat que els vehicles estacionats no són seus sinó de
treballadors d’altres empreses que li deixen, de manera que jo crec que aquest problema està
resolt, les accions són les corresponents i no pot controlar l’empresa altres vehicles estacionats.
El regidor de la CUP diu que això correspondria als vigilants municipals.
El Sr. Alcalde respon, que si els vigilants municipals són els que han de vigilar que en l’espai de
trànsit per vianants no hi hagin cotxes aparcats.
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Seguidament, l’Alcalde dona pas a les preguntes del grup Municipal Esquerra Republicana de
Catalunya.
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL
Pregunta 1:
En l’informe que es proporciona sobre la programació anual de la Festa Major d’Hivern
d’Aiguafreda diu que al gener hi ha el contacte amb el representant artístic per a la contractació de
l’orquestra.
Tasques a càrrec de l’Ajuntament: Contractació de grups.
L’Ajuntament contracta o fa la reserva/pre-reserva a començaments d’any dels grups a través d’un
representant (aquests darrers anys, Produccions Victori). Són els grups d’animació infantil i
musicals (orquestra principal i conjunt de suport).
L’Ajuntament contracta, a part, la Festa Jove (aquests darrers anys, a una empresa vinculada al
poble).
•

Amb quin o quins representants artístics s’ha contactat per a obtenir almenys tres
pressupostos i quins grups s’han contractat (o es contractaran) per la festa major
d’hivern 2020?

El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Enric Cruells que és el regidor de festes.
El Sr. Cruells intervé dient que malauradament aquest any no hi ha hagut cap contractació i no tenim cap pressupost per la festa major degut al COVID-19, per altra banda els contractes de serveis
artístics, per la normativa es consideren que són contractes privats, i no es necessiten tres pressupostos, els tres pressupostos els demanarem per tenir comparatives però no perquè ho digui la
normativa.
Intervé el Sr. regidor d’ERC Marc Pedrosa, dient que la última vegada que es va demanar pel tema
de la festa major que se’ns va donar tota la documentació, no recordo qui ens va comentar que per
normativa eren tres pressupostos, no recordo en cap moment que es parles de cap contracte privat.
El Sr. Cruells respon dient Secretaria intervenció ha destacat que són contractes privats i no cal
tenir tres pressupostos, es poden demanar pressuposts a nivell informatius per veure si surt més
econòmic però no es necessiten els tres pressupostos.
Pregunta 2:
En el ple extraordinari sobra la Festa Major d’hivern consta en acta que la regidora d’ERC-AM, la
Sra. Martín, comenta que de la mateixa manera que s’adjunta la carta de presentació dels quintos
es podria presentar el balanç econòmic de la festa major.
El regidor i tinent d’alcalde Sr. Cruells diu que es farà arribar als grups municipals quan es tingui el
balanç definitiu de la festa.
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•

Es pot disposar per escrit d’aquest balanç econòmic de la darrera festa major d’hivern
2019?

Intervé el regidor d’ERC, Sr. Pedrosa i vol afegir que es tracta d’una pregunta molt similar que ja
varem presentar cap al desembre del 2015, i que encara estem esperant aquest balanç econòmic.
El Sr. Cruells intervé dient que si el Ple s’hagués celebrat el dia 17 de març com havia de ser, el balanç encara estava a mig tancar perquè hi havia empreses que no havien enviat la seva factura, ha
costat però degut a les circumstàncies i sort de la feina des de secretaria intervenció, s’ha pogut fer
aquest tancament de festa major, que es passarà detalladament, i si volen els hi faig cinc cèntims
de com ha quedat el balanç, esperàvem que el ple pogués ser presencial per passar el dossier i
poder explicar punt per punt, però els hi faig un resum si els hi sembla bé.
El Sr. Pedrosa diu que tot el que sigui informació benvinguda sigui.
El Sr. Cruells comenta que el total de despeses de la festa major d’hivern puja un total de 44.885,46
euros, i el total d’ingressos puja 8.586 euros, si fem el càlcul la festa major d’hivern ha costat al
poble d’Aiguafreda 36.384,60 euros, dins de totes les factures n’hi ha que com el tema del gasoil,
que s’inclou en el pressupost de la festa major, però és des de l’octubre i novembre fins que passem cap d’any, vol dir que inclou la festa major, de Nadal de l’escola, la Marató. També una de les
coses importants que hi ha hagut aquest any és que hi ha hagut una reducció important del tema
beguda, a nivell de consum ha baixat un 50%, ens vam proposar tenir molta seguretat i control amb
el consum dels joves, i també ha pujat una mica la contractació de la seguretat perquè amb el tema
d’agressions ho volíem potenciar, el tema del punt lila també ha suposat un increment. El Sr. regidor, destaca finalment que hi ha voluntat de donar explicacions amb més detall.
El regidor d’ERC Sr. Pedrosa dona les gràcies per l’explicació i entén que té un balanç negatiu de
més de 36.000 euros.
El Sr. Cruells diu que si que té un balanç negatiu.
Pregunta 3:
En les gratificacions extraordinàries reflectides a les actes de JGL sempre figuren les hores i el preu
hora excepte en les gratificacions associades a la consergeria del Casal d’Avis, tot i el redactat
següent: APROVAR la relació d’hores presentades per la conserge del Casal d’Avis, realitzades a
l’Ajuntament d’Aiguafreda, que ascendeix a l’import total .....
• Quin és el motiu d’aquesta excepció?
El Sr. Alcalde intervé dient que en aquest cas no són hores a un preu establert com hores extraordinàries, sinó a un preu pactat per la feina que es fa de repartiment de documentació municipal
que es fa casa per casa, en aquest cas correspon a consergeria, la difusió la comunicació i el repartiment d’aquest tipus com pot ser el butlletí municipal, el targetó d’actes, se li encarrega directament a la conserge i aquí no va per hores sinó un preu pactat, per aquest motiu cada repartiment
té un preu unitari.
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El regidor d’ERC Sr. Pedrosa demana si és un preu per serveis concret, i si aquesta gratificació la rep
la persona que ha de fer el repartiment.
El Sr. Alcalde respon explicant que si, encara que la família l’ajuda.
El Sr. Pedrosa demana sí és una gratificació extraordinària i que si en les actes de juntes de govern
local les fem reflectir com a gratificacions que sorgeixen del casal d’avis, però realment són per
altres tasques de distribució.
El Sr. Alcalde respon que no sorgeixen del casal d’avis, és la persona que fa de conserge al casal
d’avis i queda habilitada per fer aquest repartiment, se li encarrega i ho cobra ella.
Pregunta 4:
A l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local realitzada el dia 18 de febrer de 2020,
núm. 3/2020, hi figura l’aprovació de la proposta d’adjudicació del contracte de serveis
d’assistència tècnica en el seguiment del planejament i la gestió urbanística de les actuacions i
projectes de l’Ajuntament d’Aiguafreda (exp. 155/2020).
Donat que aquesta adjudicació està vinculada a l’oferta econòmica que en data 6 de febrer de
2020 l’advocada Marta Molins va presentar i que aquesta és la mateixa persona física que segons
l’acord Núm. 55 del 2029-09-02 es nomena Secretària-Interventora accidental per raons
d’urgència, es genera una pregunta encadenada:
•

Quina és la situació actual de la Secretària-Interventora d’aquest ajuntament? El nomenament número 55 ha estat revocat? Hi ha algun procediment obert per tal de cobrir la plaça de Secretària-Interventora o aquesta segueix coberta?

El Sr. Alcalde intervé amb una puntualització, destacant que al començament del ple s’ha demanat
si era possible evitar les referències personals pel tema de protecció de dades. Seguidament el Sr.
Alcalde exposa que la Secretaria intervenció d’aquest Ajuntament, està coberta accidentalment
per la Sra. Meritxell Pedrosa, amb un nomenament pertinent, que el nomenament per Decret
d’Alcaldia núm. 55 ha estat revocat, i se n’ha donat compte en el Ple d’avui, i a la pregunta si hi ha
algun procediment obert per tal de cobrir la plaça, el Sr. Alcalde comenta que està aturat degut a
la situació actual, i quan sigui possible és reprendrà per cobrir-la adequadament com correspon
mitjançant concurs públic.
I no havent-hi més temes a tractar en l’ordre del dia, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, donant les gràcies a
tots els assistents, essent les 21:18 hores, de la qual cosa en dono fe.

L'Alcalde
Miquel Parella Codina

La Secretària Interventora acctal.
Meritxell Pedrosa Puigbarraca
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