ENS

ÒRGAN DE GOVERN

DATA APROVACIÓ

Ajuntament de Torelló

Ple municipal

27 d’abril de 2020

Consorci Vall del Ges Orís Resolució
i Bisaura
Presidència

de

la 4 de maig de 2020

El conveni aprovat es transcriu a continuació:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ I EL
CONSORCI DE LA VALL DEL GES, ORÍS I BISAURA PER REGULAR EL SERVEI
DE COMERÇ
Torelló, 6 de maig de 2020
REUNITS
D’una banda l’Alcalde de l’Ajuntament de Torelló, Sr. Marçal Ortuño i Jolis, actuant en
nom i representació d’aquest degudament facultat per acord del Ple municipal de data
27 d’abril de 2020 i assistit per la secretària de la corporació, Sra. Montserrat Freixa i
Costa.
I de l’altra el President del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, Sr. David Solà i
Rota, actuant en nom i representació d’aquest, degudament facultat per resolució de la
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Els ens locals participants en les dates que s’indiquen a continuació i pels respectius
òrgans de govern van adoptar els acords d’aprovació del conveni de col·laboració:

Data 26-5-2020

El Ple de l’ajuntament de Torelló en sessió ordinària de data 27 d’abril de 2020 va
aprovar un conveni de col·laboració amb el Consorci de la Vall del Ges Orís i Bisaura
en virtut del qual s’encomana al Consorci les activitats de caràcter material i tècnic per
la prestació del servei comerç.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

FORMALITZACIÓ D’UN CONVENI D’ENCOMANA DE GESTIÓ DE L’AJUNTAMENT
DE TORELLÓ AL CONSORCI DE LA VALL DEL GES ORÍS I BISAURA PEL
SERVEI COMERÇ

B

ANUNCI

https://bop.diba.cat

A

ÀREA D'ECONOMIA I HISENDA
SECRETARIA
Núm Exp:X2020002647

2.- El Consorci té la consideració de mitjà propi i servei tècnic de tots els ens públics
que l’integren als efectes d’allò que estableixen els articles 6 de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre de Contractes del Sector Públic i l’article 11 de la Llei 40/2015, de 1
d’octubre, de Règim Jurídic del sector Públic, per realitzar qualsevol de les finalitats
que integren el seu objecte social.
3.- Per acord del Ple municipal de l’ajuntament de Torelló en sessió celebrada el dia 22
de desembre de 2014 es va acordar adscriure el Consorci de la Vall del Ges, Orís i
Bisaura a l’Ajuntament de Torelló.
4.- El Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura té actualment en plantilla un lloc de
treball d’Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local de dinamització comercial que
finalitza contracte el dia 30 de desembre de 2020.
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7.- L’Ajuntament de Torelló atès que no disposa a la seva plantilla de mitjans tècnics
idonis pel correcte desenvolupament del servei comerç, està interessat en disposar del
servei que presta el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura a través de l’agent
d’ocupació desenvolupament local de dinamització comercial.
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8.- L’article 11 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic
regula les encomanes de gestió, establint que les administracions públiques poden
encomanar la realització d’activitats de caràcter material o tècnic a òrgans o entitats de
la mateixa o de diferent Administració per raons d’eficàcia administrativa o bé quan no

B

5.- El Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura ha prestat el servei de comerç a
l’ajuntament de Torelló a través d’un conveni de col·laboració signat el 22 de febrer de
2017 i que ha estat vigent fins a 31/12/2019.
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1.- El Consorci Vall del Ges, Orís i Bisaura és un ens supramunicipal integrat pels
ajuntaments de Montesquiu, Orís, Sant Quirze de Besora, Sant Vicenç de Torelló,
Santa Maria de Besora, Sora, Torelló i Vidrà amb els objectius que es recullen en els
seus estatuts el conjunt dels quals té com a element comú el desenvolupament
econòmic, l’equilibri ambiental i la cohesió social del territori. Entre les seves finalitats
hi ha la dinamització del teixit comercial dels municipis membres.
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ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ:

Data 26-5-2020

Ambdues parts es reconeixen mútuament la representació legal en la qual actuen i la
capacitat jurídica d’obrar necessària per a l’atorgament d’aquest conveni de
col·laboració.

A

presidència de data 4 de maig de 2020 i assistit pel secretari d’aquest, Sr. Jordi Valls i
Aumatell.

6.- Vist que el Servei d’Ocupació de Catalunya ha resolt favorablement al Consorci de
la Vall del Ges, Orís i Bisaura la pròrroga de 5è any de l’AODL de desenvolupament
econòmic del sector comerç fins el dia 30 de desembre de 2020. Entre les tasques a
desenvolupar per part de l’AODL de dinamització comercial s’hi inclou la dinamització
del sector comercial de Torelló.

es disposi dels mitjans tècnics idonis pel seu correcte desenvolupament, sempre que
entre les seves competències es trobin aquestes activitats.

-

Disseny, execució i avaluació de campanyes de dinamització del comerç urbà
de Torelló
Suport a l’associacionisme comercial de Torelló
Suport en la realització de campanyes comercials al Mercat Municipal de
Torelló
Actualització de la base de dades d’establiments comercials de Torelló
Suport en la realització de fires comercials
Col·laboració amb esdeveniments culturals i esportius del municipi com a eina
de dinamització comercial.
Foment de locals comercials buits
Suport en l’organització de cursos de formació per al teixit comercial de Torelló
Servei d’assessorament als establiments comercials de Torelló
Redacció d’informes tècnics de comerç
Informar de les subvencions a les que pugui acollir-se l’Ajuntament de Torelló,
en matèria de comerç i promoció del municipi, omplir els formularis per a la
seva petició, gestionar l’execució de les subvencions concedides i la seva
justificació.

1.2- L’Ajuntament de Torelló es reserva les competències per concedir
subvencions a l’Associació de Comerciants de Torelló (ACT).
1.3.L’Ajuntament de Torelló manté la titularitat de la competència de
comerç i es reserva la potestat de donar les instruccions que cregui oportunes al
Consorci per realitzar les activitats que s’encomanen.
Segon.-

https://bop.diba.cat
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El present conveni té per objecte l’encomana de gestió de l’Ajuntament a
favor del Consorci de la Vall del Ges , Orís i Bisaura per tal que el
Consorci realitzi les següents actuacions següents:

Obligacions de les parts

2.1.- L’ajuntament de Torelló es compromet a:
- Donar suport en els tràmits derivats de les actuacions esmentades en aquest
conveni.

B

1.1-
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Primer.- Objecte

Data 26-5-2020

PACTES
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Quan l’encàrrec de gestió es faci entre òrgans i entitats d’administracions diferents
s’ha de formalitzar per mitjà de la signatura del conveni corresponent entre les parts i
publicar-lo en el BOP.

A

Les encomanes de gestió no podran tenir per objecte prestacions pròpies dels
contractes regulats en la legislació de contractes del sector públic.

A

a) Liquidacions emeses pel Consorci pels serveis de la tècnica de comerç que
s’abonaran d’acord a la normativa aprovada pel propi Consorci per import
de 3.356,00 euros.
b) Aportacions de l’ajuntament de Torelló per realitzar actuacions de comerç
exclusivament al municipi de Torelló per import de 29.144,00 euros. Les
quantitats fixades per a aquestes aportacions s’aprovaran anualment en el
pressupost municipal. Per la primera anualitat es farà efectiva a la signatura
del present conveni en forma de bestreta.
L’Ajuntament de Torelló donarà accés al Consorci de la Vall del Ges als
expedients referents a activitats comercials (bases de dades i procediments
d’obertura/ comunicació prèvia d’activitats comercials ) que es portin a terme
al municipi de Torelló per tal que el Consorci pugui realitzar l’activitat
encomanada amb tota la informació necessària

https://bop.diba.cat

-

Assumir el cost de l’encomana pel termini d’un any per una quantia de 32.500
€. Aquest cost es pagarà per dues vies:
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-

El seguiment de les actuacions convingudes es farà mitjançant una comissió mixta
entre l’Ajuntament de Torelló i el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura.
Aquesta comissió tècnica de seguiment estarà integrada per:
a) La regidora de comerç de l’Ajuntament de Torelló
b) La gerència del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura
c) El/la tècnic/a responsable del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura
que executa les tasques d’AODL de dinamització comercial.

Seran funcions de la comissió tècnica de seguiment:
a) Acordar els criteris de col·laboració
b) Fer el seguiment i l’avaluació de les actuacions derivades del conveni i
dictar les especificacions necessàries per al seu correcte desenvolupament.
c) La Comissió de Seguiment es reunirà una vegada per trimestre i sempre
que qualsevol de les parts ho requereixi.
Quart.-

Vigència i extinció del conveni

Data 26-5-2020

Comissió tècnica de seguiment
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Tercer.-

B

a) Assumir les despeses de personal per executar el servei de comerç a
l’ajuntament de Torelló, fixades en aquest conveni.
b) Executar totes les tasques fixades en el pacte primer.
c) Informar dels treballs realitzats en matèria de comerç a la comissió tècnica
de seguiment.
d) Presentar una memòria de les actuacions realitzades previstes en aquest
conveni durant el primer trimestre del següent exercici, el seu cost i el
finançament de les mateixes.
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2.2.- El Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura es compromet a:

Ajuntament de Torelló és el responsable dels fitxers referents a llicències d’obertura,
Comunicacions o Declaracions responsables d’activitats i dels fitxes dels cens
d’activitats municipals. Aquestes dades podran ésser cedides al Consorci per la
realització de les tasques encomanes amb el present conveni.
El Consorci es compromet a:
a.

Utilitzar les dades de caràcter personal amb l’única i exclusiva finalitat de les
prestacions conveniades en el present conveni i a no aplicar-les o utilitzarles per a finalitats distintes o incompatibles.

b.

No difondre aquestes dades de caràcter personal, ni permetre’n l’accés, ni
comunicar-les, ni cedir-les, ni tan sols per a la seva conservació, a terceres
persones, sense autorització del responsable del fitxer.
Adoptar i aplicar les mesures de seguretat de nivell alt, que siguin
necessàries, d’índole tècnica i organitzativa que garanteixin la seguretat de
les dades de caràcter personal que provenen dels fitxers de titularitat de les
entitats responsables del fitxer, i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament
o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades
emmagatzemades i els riscos a què estan exposades, ja provinguin de
l’acció humana o del medi físic o natural. En tot cas, l’encarregat del
tractament haurà de posar en coneixement del responsable del fitxer,
immediatament després de ser detectada, qualsevol sospita o constatació

c.

A
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Els ens signataris del present conveni s’obliguen a donar compliment a la normativa
vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal que estableix la Llei
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels
drets digitals, a la normativa de desenvolupament, en relació amb les dades personals
a les quals tingui accés; i al que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament
Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes
dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.
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Cinquè.- Protecció de dades

B

4.1 El present conveni tindrà vigència des del 1 de gener de 2020 fins a 31 de
desembre de 2020.
L’esmentat període podrà ser prorrogat durant el termini de 1 any més, i es podrà
prorrogar anualment fins a un màxim de dues anualitats sempre i quan les parts
així ho acordin unànimement abans d ela finalització del termini anual de vigència
del conveni.
.
4.2 Causes d’extinció d’aquest conveni:
- Finalització del termini de vigència
- Mutu acord de les parts manifestat per escrit
- L’incompliment de qualsevol dels pactes establerts amb denúncia prèvia
d’una de les parts
- Per raó de l’entrada en vigor de disposicions legals o reglamentàries que
determinen la seva extinció.

Es podran introduir modificacions a les clàusules del present conveni si son degudes a
necessitats d’interès públic i prèvia aprovació de les parts signatàries del present
conveni.

Vuitè.- Naturalesa jurídica
La naturalesa d’aquest conveni és administrativa i obligarà a les entitats signatàries de
conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà
per les previsions sobre relacions interadministratives per les normes comunes de la
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, i per la resta de la normativa que sigui materialment aplicable
a l’objecte del conveni.

Novè.- Jurisdicció competent
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació o incompliment de les
obligacions que es derivin del present conveni de col·laboració i que no hagin pogut
ser resoltes per mutu acord entre les parts, es resoldran mitjançant la jurisdicció
contenciosa-administrativa d’acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa-administrativa.

I en prova de conformitat, se signa el present conveni, en el lloc i data assenyalats a
l’encapçalament

A
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Setè.- Modificacions
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Es constituirà una Comissió mixta de seguiment formada com a mínim per un
representant de les dues parts amb la finalitat de fer el seguiment de les activitats
objecte del present conveni, analitzar i resoldre les possibles incidències i vetllar pel
compliment de les obligacions pactades.

Data 26-5-2020

Sisè. Comissió mixta
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d.

d’eventuals errors o incidències que poguessin produir-se en el compliment
de les mesures de seguretat aplicades a la informació objecte de tractament.
trobin en suport paper, un cop finalitzada la vigència de la col·laboració.

B

RECURSOS

No obstant això, podreu interposar-ne qualsevol altre si ho considereu convenient.

Torelló, 15 de maig de 2020

https://bop.diba.cat

B
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L’alcalde,
Marçal Ortuño Jolis
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En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci
administratiu-silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data
de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- es podrà interposar
recurs contenciós administratiu en qualsevol moment a partir de l’endemà del dia en
què, d’acord amb la seva normativa específica, es produeixi l’acte presumpte.
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Alternativament, si el vostre domicili és en una altre província, el recurs contenciósadministratiu podrà interposar-se davant els jutjats contenciosos administratius amb
competència territorial a la província de la localitat on residu.

Data 26-5-2020

Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé
directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós
administratiu davant els Jutjats del Contenciós-Administratiu de la província de
Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció
de la notificació corresponent.

A

Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà interposar
amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha dictada, en el
termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació.
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