
D'acord amb la normativa de protecció i seguretat de dades de caràcter personal i 
les indicacions de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades de Catalunya 
(APDCat), les actes de la Junta de Govern Local publicades no incorporen dades 
identificades o identificables. No obstant, podeu exercir els vostres drets a través 
dels procediments específics publicats al Catàleg de Tràmits o bé fer una 
consulta al correu electrònic protecciodedades@santquirzevalles.cat 
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ACTA SESSIÓ DE JUNTA DE GOVERN LOCAL 

Número: 2017000012 
Caràcter: Ordinària 
Data:  16 de maig de 2017 
Constitució: 17:50 
Aixecament: 18:25 

RELACIÓ DE MEMBRES CORPORATIUS 

Assistents 

Elisabeth Oliveras i Jorba JUNTS-AM 
Marta Baldrich Caselles ICV 
Maria Domingo Soler JUNTS-AM 
Albert Falgueras Cuatrecasas JUNTS-AM 
Francesc Fernandez Lugo JUNTS-AM 

Absents sense justificació 

Cap 

Absents amb justificació 

Cap  

PRESIDENTA 

Elisabeth Oliveras i Jorba. 

SECRETARIA 

Helena Muñoz Amorós. 

QUÒRUM 

Es verifica afirmativament el quòrum d’assistència a l’inici de la sessió i es manté durant 
el seu transcurs. 

CONVOCATÒRIA 

Primera. 

https://seu.santquirzevalles.cat/LlistaTramits/_YoH-PxCTySs9KFFC8_9AVVczXv_Xs4CArc3p3IJ-xBM
mailto:protecciodedades@santquirzevalles.cat


 2/21 

ASSUMPTES CONEGUTS 

Tots els acords s’adopten per unanimitat dels membres presents, llevat que s’indiqui la 
seva abstenció o vot negatiu. Els assumptes sobrevinguts s’han inclòs a l’ordre del dia 
també per acord unànime dels membres presents. 

 

1. Aprovació actes 

S’aproven les actes de la Junta de Govern Local següents: sessió ordinària de 2 de maig 
de 2017 i sessió extraordinària de 5 de maig de 2017. 

 

 

2. Acceptació subvenció del "Programa complementari per a la garantia del 
benestar social, el seu règim regulador i la concessió d'ajuts" de la Diputació de 
Barcelona 

 

ANTECEDENTS DE FET 
 
En data 26 de novembre de 2015 es va aprovar el Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-
2019”  que és l’ instrument preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i 
cooperació local de la Diputació de Barcelona, així com el seu Protocol general. 

El Protocol general configura els Programes complementaris com un dels instruments 
específics elaborats especialment per pal·liar els efectes econòmics derivats de 
situacions conjunturals i d’urgència de la Diputació de Barcelona. 

Els Programes complementaris es defineixen com instruments específics de concertació 
elaborats de forma contingent per tal d’ajustar-se a les necessitats del governs locals de 
l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona, per pal·liar els efectes davant de situacions 
imprevistes o que requereixen d’una actuació específica. 

Els grans canvis econòmics sociodemogràfics, econòmics i tecnològics, que han sacsejat 
la societat durant les últimes dècades han acabat introduint fortes transformacions 
estructurals, que han fet aparèixer noves realitats socials a Catalunya. 

Per un cantó els canvis en l’estructura de la població catalana que posen de manifest 
l’envelliment demogràfic en el qual la població d’edat més avançada augmenta el seu pes 
relatiu respecte el conjunt de la població, sobretot en relació als més joves. 

Una altra de les conseqüències socials de l’envelliment està relacionada amb la salut i 
amb tot el que envolta aquesta qüestió, com ara l’ increment de despesa pública que 
genera, la qualitat de vida de les persones gran o l’ impacte en les carregues familiars 
que suposa l’atenció a les persones dependents.  

Un altre dels canvis que han influït en la nostra societat els darrers anys es el fenomen 
migratori. Tot i que malgrat, des  de 2010 s’ha iniciat una davallada que s’ha anat 
consolidant els darrers anys, l’impacta de la població immigrant en les franges d’edat més 
joves i en els col·lectius més vulnerables que reben suport dels serveis socials bàsics te 
un pes molt important. 

El fort i perllongat impacte de la crisi ha portat als serveis socials bàsics a una situació de 
fort augment de la pressió assistencial com a conseqüència d’una doble dinàmica, el 
reconeixement de situacions de falta d’autonomia i l’atenció a situacions vinculades a 
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l’emergència i cronificació de situacions de privació i exclusió econòmica per part de 
persones que no necessàriament eren usuàries dels serveis socials abans de l’any 2008. 

El Programa complementari es caracteritza pel seu enfocament vers les persones i 
famílies i es basa en el suport a la prestació de serveis socials bàsics i en la gestió de 
prestacions socials amb rellevància manifesta per la qualitat de vida de les persones. 

El Programa complementari per a la garantia del benestar social va aprovar la concessió 
d’ajuts distribuïts pels municipis i consells comarcals de la província de Barcelona. 

FONAMENTS DE DRET 

Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” 
Llei 38/2003 del 17 de novembre,  General de Subvencions. 
Llei 12/2007, d'11 d' octubre, de serveis socials, concretament en el títol III –Règim 
competencial i organitzatiu-, art 32 quan parla de les competències dels ens locals 
supramunicipals. 
 

DISPOSICIÓ 

S’adopta l’acord següent:  
 
Primer .- Acceptar la concessió dels ajuts en el marc del “Programa complementari per 
a la garantia del benestar social” de la Diputació de Barcelona, per import de 36.706,80 € 
que li correspon al municipi de Sant Quirze del Vallès.  

Segon .- Comunicar aquest acord als serveis econòmics municipals. 

 
 

3. Expedient resp. patrimonial 114-17-003 – dades personals 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
En data 19 de gener de 2017, la tècnica de Salut Pública de l’Ajuntament de Sant Quirze 
del Vallès, va emetre informe dades personals.  

FONAMENTS DE DRET 

I.- L’article 54 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre de procediment administratiu comú de 
les administracions públiques, disposa que els procediments es podran iniciar d’ofici o a 
sol·licitud de l’interessat i l’article 65 regula que quan l’administració decideixi iniciar d’ofici 
un procediment de responsabilitat patrimonial serà necessari que no hagi prescrit el dret.  
 
II.- L’article 81.1 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques, disposa que en els supòsits de responsabilitat 
patrimonial serà preceptiu l’informe del servei que hagi ocasionat la presumpta lesió 
indemnitzable com a conseqüència del seu funcionament.  
 



 4/21 

III.- L’article 91.2 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques, disposa que la resolució haurà de pronunciar-se sobre 
l’existència o no de la relació de causalitat entre el funcionament del servei públic i la lesió 
produïda, i, en el seu cas, sobre la valoració del dany causat i la quantia i la forma 
d’indemnització. Per tant, el requisit indispensable per a donar dret a un rescabalament 
dels danys és l’existència d’un nexe casual directe entre el funcionament del servei públic 
i el dany causat. La relació de causalitat ha de ser directa, immediata i exclusiva el que 
significa que els danys s’han de produir sense la intervenció de cap altre factor. 
 
Vist l’informe de la tècnica de salut dades personals.   
 

DISPOSICIÓ 

S’adopta l’acord següent:  
 
Primer.- Reconèixer la responsabilitat de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès en els 
danys causats dades personals.  
 
Segon.- Notificar aquesta resolució a la Companyia d’Assegurances Zurich a efectes del 
rescabalament dades personals.   
 
 
 

4. Expedient resp. patrimonial 114-16-20 - dades personals 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
Transcorregut el termini d’audiència, el senyor dades personals no ha comparegut.     
 
FONAMENTS DE DRET 

I.- L’article 106 de la CE estableix que el particulars, en els termes establerts per la llei, 
tindran dret a ser indemnitzats  pels danys ocasionats als seus bens i drets …… sempre 
que la lesió sigui conseqüència del funcionament dels serveis públics” 
 
II.- L’article 32 de la Llei 40/2015, de l’1 d’octubre de règim jurídic del sector públics, 
defineix els principis de la responsabilitat i a l’apartat 2) disposa que en tot cas, el dany 
al·legat haurà de ser efectiu, avaluable econòmicament e individualitzat amb relació a una 
persona o grup de persones.  
 
III.- L’article 67.2 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques, regula que els interessats quan presentin la sol·licitud 
hauran d’especificar les lesions, produïdes, la presumpta relació de casualitat de les 
mateixes amb el funcionament del servei públic, l’avaluació econòmica de la 
responsabilitat patrimonial, si fos possible, i el moment en què la lesió efectivament es va 
produir, i s’acompanyarà de quantes al·legacions, documents i informacions que s’estimin 
oportunes i de la proposició de proves, concretant els mitjans dels quals pretengui valer-
se el reclamant.  
 
IV.- L’article 91.2 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques, disposa que la resolució haurà de pronunciar-se sobre 
l’existència o no de la relació de causalitat entre el funcionament del servei públic i la lesió 
produïda, i, en el seu cas, sobre la valoració del dany causat i la quantia i la forma 
d’indemnització. Per tant, el requisit indispensable per a donar dret a un rescabalament 
dels danys és l’existència d’un nexe casual directe entre el funcionament del servei públic 



 

 5/21 

i el dany causat. La relació de causalitat ha de ser directa, immediata i exclusiva el que 
significa que els danys s’han de produir sense la intervenció de cap altre factor. 
 
Atenent  la instrucció de l’expedient  i els informes dels Serveis corresponents, no ha 
quedat provat que els danys causats dades personals. 
  

DISPOSICIÓ 

S’adopta l’acord següent:  
 
Primer.- Desestimar la petició de responsabilitat patrimonial formulada dades personals.  
 
Segon.- Comunicar aquest acord a l’interessat i a la Companyia d’assegurances de 
l’Ajuntament de Sant Quirze.  
 
 
 

5. Llicència d'obra major.- Expedient OMA2016/000040 per un canvi d'ús de local a 
habitatge 

 

ANTECEDENTS DE FET 

1. En data 10 d’agost de 2016, SOLE-3 SA ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sant Quirze 
del Vallès llicència urbanística (RGE 2016010620) per a Llicència urbanística 
d’edificació per un canvi d’ús d’un local a habitatge dades personals. 

2. En data 30 de setembre de 2016 l’arquitecte tècnic municipal emet informe de 
requeriment. 

3. En data 14 d’octubre de 2016 l’interessat aporta documentació requerida, consistent 
en la justificació en el projecte de l’acompliment de l’article 155 del PGO en relació a 
les condicions de parcel·la. 

4. En data 29 de novembre de 2016 l’interessat aporta documentació pendent. 

5. L’Arquitecte municipal ha emès informe tècnic favorable en data 19 de desembre de 
2016 del es desprèn que el projecte s’ajusta a la normativa urbanística i tècnica 
d’aplicació, amb les condicions fixades a l’informe tècnic, la transcripció literal és la 
següent: 

6. dades personals Considerant l’informe jurídic desfavorable de data 20 de març de 
2017 

7. Considerant la conformitat a l’informe jurídic de la secretària municipal de data 07 
d’abril de 2017. 

FONAMENTS DE DRET 

PRIMER.- La Legislació aplicable és la següent: 
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- Articles 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost (TRLUC) 
modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer i posteriorment modificada per la Llei 
16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica. 

- Articles 4 a 45 del Reglament de Protecció de la Legalitat Urbanística, aprovat per 
Decret 64/2014, de 13 de maig, (RPLU). 

- Articles 66, 68 i concordants de la  Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les Administracions Públiques (LPA). 

- Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació (LOE) 
- Articles 71 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 

Reglament d’obres, activitats i serveis (ROAS) 
- Pla General d’Ordenació de Sant Quirze del Vallès, aprovat definitivament per la 

Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en sessió de data 22/3/2000, 
publicat al DOGC de 11/5/2000  . Les normes urbanístiques del PGO es varen 
publicar en compliment de la resolució de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona de 22/9/2005, en el DOGC de 11/1/2006. 

- Des del punt de vista jurídic, la tramitació de l’expedient s’ajusta a allò disposat a 
la legislació de Règim Local de conformitat amb l’article 188 del Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme (en 
endavant TRLUC), modificat mitjançant llei 3/2012, del 22 de febrer i 
posteriorment modificada per la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de 
Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.  

SEGON.- Els actes d’utilització i ús del sòl que es pretenen executar es troben subjectes 
a llicència urbanística, de conformitat amb allò que disposa l’article 187 del TRLUC i 
article 5 del RPLU, que disposen que estan subjectes a llicència urbanística prèvia, en els 
termes establerts per aquesta Llei, pel planejament urbanístic i per les ordenances 
municipals, tots els actes de transformació o utilització del sòl o del subsòl, d’edificació, 
de construcció o d’enderrocament d’obres. 

TERCER.- dades personals 

QUART.- Les llicències d’obres són actes reglats, que s’han d’atorgar d’acord amb el que 
estableixen la llei, el planejament urbanístic i les ordenances municipals, segons allò que 
estableix l’article 188.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’Urbanisme, modificat mitjançant llei 3/2012, del 22 de febrer. 
El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat a sol·licitud de 
l’interessat. La sol·licitud ha de complir els requisits establert en l’article 66 de la LPA i la 
legislació aplicable de règim local. Ha d’anar acompanyada en els termes que estableix la 
normativa aplicable així com els articles del Pla General Municipal d’Ordenació vigent . 
Ha de precisar l’objecte i les condicions de l’obra amb detall suficient per a poder verificar 
la seva conformitat amb l’esmentada normativa tal i com indica l’article 75.1 del ROAS. 
La sol·licitud ha d’anar acompanyada del corresponent projecte tècnic (art. 33 RPLU) en 
dos exemplars juntament amb la còpia de les altres autoritzacions necessàries 
relacionades amb l’actuació que eventualment, hagin atorgat altres administracions. 
El contingut del projecte és el que determina l’article 34 del RPLU: 
 
CINQUÈ.- Les obres que exigeixen projecte enunciades a l’article 2.2 de la LOE i en 
l’article 33 del RLPU, s’han atorgar o denegar, de manera motivada (article 180.2 de la 
TRLUC i article 81.1 del ROAS) en el termini de dos mesos des de la seva sol·licitud i les 
de la resta en el d’un mes (article 81.1 ROAS), termini del qual caldrà descomptar, si 
s’escau, els 10 dies atorgats per a la subsanació de deficiències de la sol·licitud (article 
71 de la LRJPAC), els 10 dies que eventualment es concedeixen per a esmenar les 
deficiències del projecte (articles 79.d) i 81.1 del ROAS) així com el termini establert a la 
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corresponent legislació sectorial per a l’emissió d’informes preceptius d’altres 
administracions públiques. 
Si transcorre l’esmentat termini sense que el sol·licitant rebi la notificació de la resolució 
expressa es produeixen els efectes estimadors o desestimadors del silenci administratiu, 
segons els casos, sense que, segons disposa l’article 24 de la LPA. 
 
SISÈ.- L’article 21.1 apartats j) i q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local i l’article 53.1.r) de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, aprovada per  DL 2/2003, de 28 d’abril, respectivament atribueixen a l’Alcaldia 
la competència per a l’aprovació dels instruments de gestió urbanística i per a la 
concessió de llicències . L’Alcaldessa, va fer delegació d’aquestes competències a favor 
del Regidor delegat de Territori i Medi Ambient, mitjançant Decret de l’Alcaldia de data  
29/6/2015, de conformitat amb allò que estableix l’apartat 3 de l’art.21 de la Llei de Bases 
del Règim Local . 

DISPOSICIONS: 

S’adopta l’acord següent: 

Primer.- Denegar la llicència d’obres majors, OMA2016/000040 a SOLE 3 SA. dades 
personals  

Segon.- Imposar al titular de la llicència les obligacions que regula el Capítol II del Títol IV 
de l’Ordenança municipal reguladora de les llicències d’obres i ús del sòl. 

Tercer.- Notificar el presents acord a la persona interessada. 

 

6. Aprovació de l'expedient de contractació i inici de la licitació per a l'adjudicació 
del contracte administratiu de serveis de control als mercats no sedentaris 
setmanals de Can Torras Can Llobet i de les Fonts 

 

ANTECEDENTS DE FET   
 
Instruït l’expedient per a l’adjudicació del contracte de serveis de control dels mercats no 
sedentaris setmanals de Can Torras Can Llobet i de les Fonts. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Atès els informes d’Intervenció i Secretaria, el que es disposa al plec de clàusules 
administratives particular i al de generals aplicables als contractes d’obres i a altres 
contractes administratius i als privats de la Corporació, publicats al BOP núm. 172 de 
data 19 de juliol de 2002, en tot allò que no contradiguin l’actual legislació en matèria de 
contractes, amb el Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text 
refós de la Llei de contractes del sector públic i la legislació posterior que el modifica, el 
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, que desenvolupa parcialment la LCSP, el 
Reglament general de la LCAP, en tot allò que aquestes normes reglamentàries no 
contravinguin les previsions de rang legal vigents, amb la Llei reguladora de les bases de 
règim local i, en desenvolupament d’aquesta i amb la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, amb la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic que 
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modifica el TRLCSP i amb el Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en 
matèria de contractació pública.  
 
DISPOSICIÓ 
 
S’adopti l’acord següent: 
 
Primer. Aprovar l’expedient de contractació, de tramitació ordinària i procediment obert 
per a l’adjudicació del contracte administratiu de serveis de control dels mercats no 
sedentaris setmanals de Can Torras Can Llobet i de les Fonts, contractació que es regeix 
per les condicions definides al plec de clàusules administratives particulars. El contracte 
tindrà una durada de 2 anys i s’admeten dues possibles pròrrogues d’un any cadascuna.  
 
Segon.  Aprovar l’inici de la licitació per a l’adjudicació de l’esmentat contracte, mitjançant 
publicació al Butlletí Oficial de la Província, al perfil de contractant i al tauler electrònic 
d’anuncis municipal.  
 
Els licitadors disposaran d’un termini de 15 dies naturals, per a la presentació de les 
seves ofertes, comptadors a partir de l’endemà de la data de publicació de l’anunci al 
BOP, en aplicació d’allò que disposa l’article 159.2 del TRLCSP. 
 
La proposta es lliurarà d’acord i amb subjecció al Plec de clàusules administratives que 
regeix aquesta contractació i que s’aprova en aquest acte.     
 
Tercer. Aprovar el document comptable d’autorització de la despesa (fase A) i consignar i 
comprometre el crèdit necessari (fase A-Fut), amb càrrec a la partida corresponent pels 
exercicis vinents, tal com es detalla a continuació:  
 

Partida Exercici Document Import 
1501 4312 2270100 2017 Autorització de la despesa (fase A)    9.655,80€ 

1501 4312 2270100 2018 Autorització futura de la despesa (fase A-Fut)  18.422,25€ 

1501 4312 2270100 2019 Autorització futura de la despesa (fase A-Fut)  18.422,25€ 

1501 4312 2270100 2020 Autorització futura de la despesa (fase A-Fut)  18.422,25€ 

1501 4312 2270100 2021 Autorització futura de la despesa (fase A-Fut)    8.766,45€ 

 
 
 
 
7. Assumptes sobrevinguts 

 

7.1. Acceptació Programa complementari d'escolarització en primera 
infància per al curs 2016-2017, del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-
2019" 

 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 30 de març de 2017, la Junta de Govern Local va aprovar el Programa 

complementari d’escolarització en primera infància per al curs  2016-2017, del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, el qual se’ns va notificar el 19 d’abril de 2017. 

2. Aquests ajuts són la concessió de quanties individualitzades per ens destinataris amb 
llars d’infants municipals i es realitzen en dues fases: 
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3. La fase primera que coincideix amb la resolució inicial destina una quantitat d’un 25% 
del pressupost màxim, que en el cas de Sant Quirze és la quantitat de 3.045,26 euros. 

4. La segona fase coincideix amb la resolució definitiva en la qual es destinarà una 
quantitat d’un 75% del pressupost màxim, encara a determinar. 

5. Atès que com Ajuntament tenim el requisits d’ens destinataris d’acord amb l’article 2 
del Programa complementari d’escolarització en primera infància per al curs 2016-
2017, del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 

FONAMENTS DE DRET 

- El Règim jurídic específic del present Programa, el Protocol general del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2017” i les disposicions que el desenvolupen. 

- Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, 
modificada per la Llei orgànica 4/2012, de 28 de setembre i per la Llei orgànica 9/2013, 
de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic. 

- Amb caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el 
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el seu Reglament de 
desenvolupament, l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona i les 
Bases d’execució del pressupost general per al present exercici de la Diputació. 

DISPOSICIÓ 

S’adopta l’acord següent:  
 
Primer .- Aprovar l’acceptació de l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona de la resolució definitiva dels ajuts atorgats en el marc del Programa 
complementari d’escolarització en primera infància per al curs 2016-2017, del Pla “Xarxa 
de Governs Locals 2016-2019”. En el cas de Sant Quirze del Vallès correspon en la 
primera fase la quantitat de 3.045,26 euros. 

Segon .- Notificar aquest acord al Servei d’Economia i Finances de l’Ajuntament i a la 
Diputació de Barcelona. 

 
 

7.2. Aprovació Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 
l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, per a la posada a disposició i 
utilització de la plataforma telemàtica XALOC. 

 

ANTECEDENTS DE FET 
 
Per tal de millorar la metodologia i facilitar la gestió de les entitats locals que disposen de 
dispositius que presten serveis d’intermediació laboral, la Diputació de Barcelona va 
elaborar l’Aplicació Metodològica XALOC. Es tracta d’un sistema d’informació integral que 
incorpora diverses funcionalitats per optimitzar la planificació, la gestió i l’avaluació de 
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l’activitat en relació als serveis que aquestes entitats presten als ciutadans i a les 
empreses, en l’àmbit de la intermediació laboral. 

El Servei de Mercat de Treball posa aquest sistema d’informació a disposició dels ens 
locals de la província, per tal de facilitar la gestió del treball dels equips dels dispositius 
d’intermediació laboral, el registre i seguiment de les actuacions adreçades als usuaris 
(demandants d’ocupació i empreses), l’accés dels responsables i tècnics a diversos 
recursos informatius i la comunicació entre ells. 

L’any 2005 es va signar el  conveni específic entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, per tal de regular els drets i obligacions de les 
entitats que sol·liciten la posada a disposició de l’Aplicació Metodològica XALOC. 

Addicionalment, durant l’any 2007 es va dissenyar i posar en funcionament la pàgina web 
d’ofertes de treball, fet que va suposar un pas endavant en garantir l’accés universal a 
tots els ciutadans i ciutadanes, així com a empreses del territori, a les ofertes de treball 
existents. 

Es proposa la signatura d’un nou conveni la col·laboració entre la Diputació de Barcelona 
i l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès per a la posada a disposició i utilització de la 
Plataforma Telemàtica XALOC (en endavant, PTX) elaborada per la Diputació de 
Barcelona, per dur a terme la planificació, gestió i avaluació de les actuacions 
d’intermediació laboral, que realitzen els ens locals que disposen de dispositius que 
presten serveis d’intermediació laboral, tot impulsant i promovent el treball en Xarxa. 

La Diputació de Barcelona, a través del Servei de Mercat de Treball de l’Àrea de 
Desenvolupament Econòmic Local, posarà a disposició de l’Ajuntament de Sant Quirze 
del Vallès la PTX. 

La PTX comprèn l’Aplicació Metodològica XALOC i la pàgina web d’ofertes de treball dels 
Serveis Locals d’Ocupació; quedant incloses totes aquelles eines i funcionalitats que en 
un futur es desenvolupin per completar aquest sistema d’informació integral per als 
dispositius locals d’intermediació laboral. 

DISPOSICIÓ 

S’adopta l’acord següent:  
 
Primer .- Aprovar el Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 
l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, per a la posada a disposició i utilització de la 
plataforma telemàtica XALOC que es copia íntegrament a continuació: 

 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I 
L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS, PER A LA POSADA A 
DISPOSICIÓ I UTILITZACIÓ DE LA PLATAFORMA TELEMÀTICA XALOC. 

ENTITATS QUE INTERVENEN 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel vicepresident segon i president 
delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, Il·lm. Sr. Marc Castells i 
Berzosa, facultat d’acord amb el Decret de la Presidència 3048/16, de 14 d’abril 
de 2016, que aprova la Refosa núm. 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, publicat al BOPB de 22 d’abril de 2016, i assistit per la secretària delegada, 
Sra. Beatriz Espinàs Vijande, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la 
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Presidència de la Corporació 7731/16, de data 28 de juliol de 2016, sobre la 
delegació de funcions de Secretaria, mandat 2015-2019 (II), publicat al BOPB de 3 
d’agost de 2016. 

AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS, representat per l’alcaldessa, 
Il·lma. Sra. Elisabet Oliveras Jorba, assistida per la Sra. Helena Muñoz Amoros, 
secretària de la Corporació. 

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

I. El Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, 
aprovat per Reial Decret 781/1986, de 18 d’abril, en relació amb la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, així com els articles 91 a 93 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, atorguen a les diputacions competències 
d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, i, en general, 
de foment i administració dels interessos peculiars de la província, essent una de 
les formes de cooperació, segons l’article 30.6.h) del Reial Decret 781/1986, la 
subscripció de convenis administratius. 

II. La Diputació de Barcelona, dins del seu àmbit d’actuació d’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis té com a eixos d’actuació 
prioritaris, en matèria de polítiques locals de mercat de treball, potenciar la 
qualitat, l’impacte i l’eficiència del sistema públic local d’ocupació a través de la 
Xarxa de Serveis Locals d’Ocupació i promoure l’adaptabilitat d’aquest sistema a 
les necessitats territorials i a l’evolució de la conjuntura socioeconòmica. 

III. Les línies d’actuació de la Diputació de Barcelona en matèria de polítiques 
locals de mercat de treball troben emparament competencial, entre d’altres, a 
l’article 84.2 i) de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya, que estableix la competència de les entitats locals per 
al foment de l’ocupació, i en el 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, que 
possibilita als ens locals la promoció i satisfacció dels interessos del seu àmbit 
territorial i, més específicament, l’exercici d’activitats complementàries en el camp 
de l’ocupació i la lluita contra l’atur. 

IV. Per decret de la presidència de 30 d’abril de 1997, s’acordà la posta en marxa 
del servei telemàtic dins l’entorn web de la Diputació de Barcelona. Dins d’aquest 
entorn web s’inclou informació dels diferents programes que la Diputació de 
Barcelona treballa conjuntament amb els municipis de la província, i a la vegada 
els responsables municipals poden gestionar directament determinats productes, 
com ara el padró municipal o la programació cultural, per citar alguns exemples. 

V. Entre els productes que es treballen conjuntament amb els municipis de la 
província hi ha les actuacions d’intermediació laboral, que s’impulsen des del 
Servei de Mercat de Treball de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local. 

VI. Per tal de millorar la metodologia i facilitar la gestió de les entitats locals que 
disposen de dispositius que presten serveis d’intermediació laboral, la Diputació 
de Barcelona va elaborar l’Aplicació Metodològica XALOC. Es tracta d’un sistema 



 12/21 

d’informació integral que incorpora diverses funcionalitats per optimitzar la 
planificació, la gestió i l’avaluació de l’activitat en relació als serveis que aquestes 
entitats presten als ciutadans i a les empreses, en l’àmbit de la intermediació 
laboral. 

VII. L’objectiu metodològic d’aquest sistema d’informació és unificar tots els àmbits 
de gestió dels dispositius locals que presten serveis d’intermediació laboral: la 
millora de l’ocupabilitat de les persones per incrementar les seves possibilitats de 
trobar feina, la promoció de la qualificació professional de les persones tot 
adaptant-la a les necessitats del teixit empresarial, l’establiment de vincles de 
col·laboració amb les empreses per detectar les seves necessitats de personal i 
oferir-los mà d’obra qualificada per cobrir les seves vacants de llocs de treball. 

VIII. El Servei de Mercat de Treball posa aquest sistema d’informació a disposició 
dels ens locals de la província, per tal de facilitar la gestió del treball dels equips 
dels dispositius d’intermediació laboral, el registre i seguiment de les actuacions 
adreçades als usuaris (demandants d’ocupació i empreses), l’accés dels 
responsables i tècnics a diversos recursos informatius i la comunicació entre ells. 

IX. A partir de l’any 2005 es van signar convenis específics amb entitats locals de 
la província, per tal de regular els drets i obligacions de les entitats que sol·liciten 
la posada a disposició de l’Aplicació Metodològica XALOC. 

X. Addicionalment, durant l’any 2007 es va dissenyar i posar en funcionament la 
pàgina web d’ofertes de treball, fet que va suposar un pas endavant en garantir 
l’accés universal a tots els ciutadans i ciutadanes, així com a empreses del 
territori, a les ofertes de treball existents. 

Com a resultat d’aquesta evolució sorgeix la Plataforma Telemàtica XALOC, 
eina integral que el Servei de Mercat de Treball posa a la disposició dels ens 
locals que tenen dispositius que presten serveis d’intermediació laboral i que està 
integrada per: 

− Aplicació Metodològica XALOC: Permet la gestió de la demanda i l’oferta 
d’ocupació de forma integrada dels municipis que l’utilitzen. Ofereix, a més, 
assistència tècnica, recursos metodològics, documentació, espais d’intercanvi 
d’informació o de recursos, informacions d’actualitat relacionades amb els 
àmbits de la intermediació i permet l’accés a estadístiques d’activitat i 
indicadors a escala provincial, i el més important, una base de dades unificada 
d’ofertes de treball de la província de Barcelona. Està restringida als equips 
dels dispositius locals que presten serveis d’intermediació laboral. 

− Pàgina web d’ofertes de treball dels Serveis Locals d’Ocupació: Pàgina 
web d’accés universal que mostra les ofertes de treball que publiquen els 
dispositius locals d’intermediació laboral que utilitzen l’Aplicació Metodològica 
XALOC. Aquesta pàgina permet a l’usuari cercar per diferents vies el tipus 
d’oferta que més s’adiu amb els seus interessos, consultar les seves 
característiques i, si escau, inscriure’s-hi (a una o més) i realitzar un seguiment 
de l’autocandidatura/res presentada/des. Així mateix, permet als usuaris 
visualitzar els seus respectius currículum vitae. 

 

XI. Tenint en compte el procés esglaonat d’incorporació d’entitats locals a la 
Plataforma Telemàtica XALOC i els canvis que s’han anat produint durant aquests 
anys, des del Servei de Mercat de Treball s’ha considerat convenient actualitzar el 
conveni de col·laboració a signar per totes les entitats locals que  utilitzin la 
Plataforma Telemàtica XALOC. 
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XII. Atès que l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès està interessat en continuar 
utilitzant la Plataforma Telemàtica XALOC, d’acord amb el conveni tipus aprovat a 
la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 26 de novembre de 
2015. 

Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per 
aquest acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents: 

PACTES 
 

Primer. Objecte del conveni 

1.1. És objecte d’aquest conveni la col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès per a la posada a disposició i utilització de 
la Plataforma Telemàtica XALOC (en endavant, PTX) elaborada per la Diputació 
de Barcelona, per dur a terme la planificació, gestió i avaluació de les actuacions 
d’intermediació laboral, que realitzen els ens locals que disposen de dispositius 
que presten serveis d’intermediació laboral, tot impulsant i promovent el treball en 
Xarxa. 

1.2. La Diputació de Barcelona, a través del Servei de Mercat de Treball de l’Àrea 
de Desenvolupament Econòmic Local, posarà a disposició de l’Ajuntament de 
Sant Quirze del Vallès la PTX. 

1.3. La PTX comprèn l’Aplicació Metodològica XALOC i la pàgina web d’ofertes de 
treball dels Serveis Locals d’Ocupació; quedant incloses totes aquelles eines i 
funcionalitats que en un futur es desenvolupin per completar aquest sistema 
d’informació integral per als dispositius locals d’intermediació laboral. 

Segon. Obligacions de les parts 

2.1. L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès es compromet a: 

2.1.1. Com a entitat gestora de la PTX: 

a. Utilitzar la PTX per a la gestió de les actuacions dels dispositius locals 
d’intermediació laboral i per un període mínim de 2 anys llevat que en 
convenis o acords de col·laboració amb la Diputació de Barcelona o en 
acords d’adhesió a protocols de Xarxes promogudes per la mateixa 
Diputació en l’àmbit de les polítiques locals de mercat de treball, s’estableixin 
terminis mínims d’ús diferents. En tot cas, l’entitat gestora es compromet a 
utilitzar la PTX d’acord amb les instruccions i normes d’ús elaborades per la 
Diputació de Barcelona, no podent cedir l’aplicació ni la clau d’accés per al 
seu ús, a cap altra entitat pública o privada sense comunicar-ho prèviament 
a la Diputació de Barcelona. En el cas que passin sis mesos a partir de la 
data de la signatura del conveni sense cap activitat, la Diputació de 
Barcelona podrà revocar el conveni. 
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b. Realitzar i registrar a l’aplicació telemàtica XALOC un nombre d’actuacions 
anuals superior al mínim que establirà la Diputació de Barcelona en funció 
d’uns criteris objectius. Aquests criteris tindran en compte les especificitats 
de cada tipus de dispositiu local d’intermediació laboral, la dimensió de cada 
municipi i el context socioeconòmic. La Diputació de Barcelona comunicarà 
als ens locals, el nombre d’actuacions mínimes que, en cada cas, hauran 
d’efectuar, mitjançant una publicació a l’aplicació telemàtica XALOC. En cas 
que no es compleixi aquest mínim d’actuacions la Diputació de Barcelona 
podrà revocar el conveni. 
 

c. Fer un bon ús de la PTX, ser curosos en la informació que es posa, vetllar 
per l’acompliment de la normativa vigent i gestionar el procés d’intermediació 
laboral sense vulnerar els drets fonamentals dels ciutadans, així com 
assegurar la fiabilitat i veracitat de la informació introduïda a la PTX. 

 

d. Utilitzar les dades registrades a la PTX amb la finalitat de planificar, 
gestionar i/o avaluar les actuacions d’intermediació laboral realitzades en 
execució del conveni. 
 

e. Mantenir actualitzades les dades del personal que té accés a la PTX, així 
com les dades dels demandants i oferents d’ocupació i aquelles derivades 
dels processos d’intermediació. 

 

f. Impedir l’accés de persones no autoritzades a la PTX. 
 

g. Transmetre a la Diputació de Barcelona la informació i les incidències 
derivades del funcionament del dispositiu local d’intermediació laboral que 
siguin necessàries per millorar el funcionament de la Plataforma, seguint els 
canals i protocols establerts a l’efecte. 
 

h. Informar la Diputació de Barcelona de qualsevol canvi que es produeixi 
durant la vigència del conveni, i que pugui afectar a la gestió de les 
actuacions realitzades per l’ens local en el marc de la PTX, com pot ser la 
modificació de l’àmbit territorial d’actuació o, en el seu cas, de la figura legal 
de l’entitat, entre d’altres. 

 

i. Fer constar de forma visible la participació de la Diputació de Barcelona 
mitjançant la inclusió del logotip de la Diputació de Barcelona i la imatge 
corporativa de la Xarxa XALOC, seguint les directrius de la mateixa 
Diputació, en totes les ofertes de la web del dispositiu local d’intermediació 
laboral, així com en les campanyes de publicitat i en tot el material (gràfic, 
electrònic i/o audiovisual) d’informació, divulgació, comunicació i suport a les 
activitats del dispositiu local d’intermediació laboral, a les quals tinguin 
accés, entre d’altres, les persones i les empreses usuàries. Al respecte, en 
altres acords o convenis de col·laboració entre l’ens local i la Diputació de 
Barcelona o en protocols d’adhesió a Xarxes impulsades per la mateixa 
Diputació en l’àmbit de les polítiques locals d’ocupació, es podran preveure 
instruccions que modifiquin l’establert en aquest apartat en relació als 
logotips. 
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j. Assistir a les sessions informatives i d’assistència tècnica sobre les 
actualitzacions i millores que s’incorporen a la PTX, que organitzi la 
Diputació de Barcelona. 
 

k. Autoritzar a la Diputació de Barcelona la utilització, tractament, difusió i/o 
publicació de les dades incloses a la PTX, sempre i quan sigui en format 
anonimitzat i de manera agregada. 

 

l. Informar a la Diputació de Barcelona, en el cas que la PTX es gestioni per un 
ens instrumental depenent de l’entitat o per qualsevol altra entitat 
capacitada. 

 

m. Tramitar la baixa del personal tècnic de les entitats locals que utilitzen la PTX 
en cas d’extinció del conveni. Si transcorregut un temps l’entitat no l’ha 
tramitat, la Diputació de Barcelona podrà d’ofici tramitar la baixa d’aquests 
usuaris de la PTX. 
 

n. Informar a les persones usuàries i a les empreses inscrites de la no 
utilització de l’aplicació XALOC, per extinció del conveni. 

 
2.1.2. Específicament, en matèria de protecció de dades: 

 

a. Haver aprovat, mitjançant resolució de l’entitat, la creació del fitxer de dades 
de caràcter personal per tal de tenir les dades dels usuaris de les actuacions 
d’intermediació laboral degudament legalitzades. 
 

b. Haver tramitat la inscripció del fitxer al Registre de fitxers de l’Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) amb anterioritat a la signatura 
del conveni i remetre a la Diputació certificat del/de la secretari/ària de 
l’entitat conforme s’han iniciat els tràmits de creació i inscripció de fitxer. 

 

c. Enviar a la Diputació el Contracte o Acord de formalització d’encàrrec de 
gestió de les actuacions d’intermediació laboral i de tractament de dades 
personals que dóna compliment a l’art.12 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 
de desembre, de protecció de dades personals, per al cas que una entitat 
local faci una encomanda. 

 

d. Enviar a la Diputació, juntament amb la documentació referida al punt c. 
anterior, la Comunicació d’encàrrec del tractament de dades segons model 
aprovat en l’Annex al present conveni, quan l’entitat signatària rebi l’encàrrec 
de gestió per part d’una altra entitat local o altres entitats locals. 
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e. Trametre a la Diputació el Contracte o Conveni de cessió de dades 
personals que dóna compliment a l’art. 21 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 
de desembre, de protecció de dades personals, per al cas que dues entitats 
locals acordin la cessió de dades, sempre i quan ambdues entitats estiguin 
facultades per a la prestació de serveis en el marc de les actuacions 
d’intermediació laboral i les dades personals corresponguin a actuacions en 
àmbits territorials coincidents. 

 

f. Comunicar a la Diputació de Barcelona qualsevol modificació o extinció, 
incloent les descrites als anteriors punts c) i e). 

 

2.2. La Diputació de Barcelona, com a propietària i administradora general de la 
PTX, es compromet a: 

a. Posar a disposició de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès la PTX. A tal 
efecte, cedirà gratuïtament l’eina de gestió a dita entitat. Aquesta gratuïtat no 
vincularà futures cessions. 

b. Efectuar qualsevol tipus de modificació necessària en l’estructura de l’eina 
informàtica, incloses les actualitzacions. A aquest efecte, la Diputació 
informarà dels canvis realitzats. 

c. Posar a disposició dels ens locals que utilitzin la PTX, en format anonimitzat, 
les diferents estadístiques que realitzi la Diputació de Barcelona d’acord amb 
les funcionalitats de l’aplicació. 

d. Gestionar totes les incidències que comuniqui l’entitat, relatives a l’ús de la 
PTX. 

e. Oferir formació d’acollida i d’actualització per al correcte ús de la PTX. 
f. Elaborar i posar a disposició dels ens locals la documentació necessària per 

dur a terme un ús correcte de l’aplicació. 
g. Informar les entitats locals de les incidències d’ordre informàtic causades 

pels sistemes d’informació corporatius que puguin afectar a la tasca diària 
del personal dels dispositius locals d’intermediació laboral. 

h. Garantir que el programari permet atènyer el nivell de seguretat alt, indicat al 
Títol VIII del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova 
el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de Protecció de dades de caràcter personal. 

i. Comunicar l’inici dels tràmits per a l’extinció del conveni, en el cas 
d’incompliment d’aquest per part de l’entitat. 

j. Facilitar a l’entitat els protocols i models necessaris per a tramitar l’alta, 
modificació o extinció de l’ús de la PTX. 

 

Tercer. Protecció de dades 

Els ens signataris del present conveni s’obliguen a complir amb les obligacions 
que fixa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de 
caràcter personal (LOPD) i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel 
qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei (RDLOPD). 

Pel que fa al tractament de les dades personals dels usuaris de la PTX, l’entitat 
signatària durà a terme les actuacions com a Responsable del fitxer en el cas que 
ostenti les competències necessàries que, si correspon en funció de la naturalesa 
jurídica de l’entitat, quedin recollides en els seus Estatuts. En cas contrari, l’entitat 
signatària serà considerada Encarregada del tractament de les dades dels usuaris 
d’un o varis ens que li delegui/n les actuacions d’intermediació laboral. 
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En el cas que l’Entitat signatària actuï com a Encarregada del tractament de les 
dades d’un altre ens, haurà de formalitzar l’encàrrec amb l’entitat titular de les 
dades, en virtut de l’article 12 de la LOPD i en consonància amb l’establert al punt 
3.2 de la present clàusula, i presentar a la Diputació de Barcelona el contracte pel 
qual l’entitat titular li delega la realització de les actuacions d’intermediació laboral 
dels usuaris de la seva demarcació. 

Juntament amb el contracte formalitzat s’haurà d’enviar a la Diputació la 
Comunicació d’encàrrec del tractament de dades personals, segons model 
aprovat en l’Annex al present conveni. 

Quan l’entitat signatària actuï com a Encarregada del Tractament, la Diputació de 
Barcelona passarà a ser subencarregada, sent-li d’aplicació les mateixes 
obligacions que a l’encarregada del tractament, recollides en el punt 3.2 d’aquesta 
clàusula. 

En el cas de cessió de dades entre dues entitats locals responsables del 
tractament de les dades, la Diputació de Barcelona facilitarà les dades a l’entitat 
cedent prèvia sol·licitud. La petició de dades també pot realitzar-la directament el 
cessionari, en aquest cas la informació es facilitarà sempre i quan ambdues 
entitats hagin formalitzat les condicions de la cessió mitjançant contracte o 
conveni, tal com es disposa a la clàusula 2.1.2.e. 

 

3.1. Responsable del fitxer 

D’acord amb el que precedeix, l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès actua com a 
responsable del fitxer i haurà de complir amb el següent: 

3.1.1. L’Entitat és responsable del fitxer pel que fa al tractament de les dades 
personals, i com a tal ha de donar compliment de la normativa vigent sobre 
protecció de dades i en especial de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de Protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i el Reial 
Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de 
desenvolupament de la Llei, o la normativa que els substitueixi. 

 
3.1.2. Li correspon, com a titular de les dades de caràcter personal dels 

usuaris/àries de les actuacions d’intermediació laboral, tenir les dades 
degudament legalitzades, i registrades en el Registre de fitxers de 
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o de la Agencia Española de 
Protección de Datos, inscripció que s’haurà de produir preceptivament amb 
anterioritat a l’ús de l’aplicació. 

 

3.1.3. Per al correcte acompliment de les obligacions relatives a les mesures de 
seguretat de nivell alt previstes al RDLOPD, que compleix el programari 
facilitat per la Diputació, l’Entitat es compromet a no introduir en els camps 
oberts d’observacions de la PTX cap dada personal relativa a la ideologia, 
religió, creença, origen racial, salut, vida sexual de la persona usuària o 
dades derivades d’actes de violència de gènere. 
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3.1.4. L’Entitat ha d’habilitar els mecanismes de seguretat necessaris en les 
comunicacions en allò que es refereix a l’intercanvi de dades a través de 
xarxes públiques (Internet) xifrant-les o bé utilitzant qualsevol altre 
mecanisme de tal manera que es garanteixi la privacitat i la integritat de les 
dades transmeses. 

 

En el cas que l’Entitat delegui les actuacions en un ens instrumental o les 
encarregui a una altra entitat haurà de complir amb l’establert a la clàusula 
2.1.2.c. del present conveni. 

3.2. Encarregada del tractament de dades 

 

3.2.1. La Diputació de Barcelona serà l’encarregada principal del tractament de 
dades produïdes en les actuacions d’intermediació laboral i, com a tal, ha 
d’adoptar les mesures de seguretat de nivell alt previstes al Reglament de 
desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
Protecció de dades de caràcter personal, aprovat pel Reial Decret 
1720/2007, de 21 de desembre (RDLOPD), que es concretaran en: 

• Elaborar el document de seguretat, en el qual hi constaran les mesures de 
seguretat i els procediments tècnicoadministratius que s'implementaran per 
garantir la seguretat de les dades i els sistemes en què es continguin com 
ara: 

• Confecció d’una relació de persones autoritzades a accedir a la 
informació amb indicació del nivell d’accés autoritzat. 

• Descripció del mecanisme d’identificació i autenticació dels usuaris 
en l’accés al sistema d’informació. 

• Implantació d’un registre que reculli el tipus d’incidència, el moment 
en què s’ha produït, la persona que la notifica i la persona que rep la 
comunicació i els efectes derivats de la incidència, les recuperacions 
que es realitzin, l’operador que l’executi i les incidències que es 
poguessin produir. 

• Existència d’un procediment que permeti l’emmagatzematge dels 
accessos a la informació, amb indicació de l’usuari, la data i hora 
d’accés, el tipus d’accés i els registres als quals s’ha accedit. 
 

• Habilitació dels mecanismes de seguretat necessaris en les comunicacions 
en allò que es refereix a l’intercanvi de dades a través de xarxes públiques 
(Internet) de tal manera que es garanteixi la privacitat i la integritat de les 
dades transmeses. 

 

• Utilitzar les dades de caràcter personal amb l’única i exclusiva finalitat de 
les actuacions d’intermediació laboral realitzades en execució del conveni, 
així com qualsevol altra expressament autoritzada pel responsable del 
fitxer; garantint el deure de secret atribuïble a totes les persones que 
intervinguin en qualsevol de les fases del tractament, d’acord amb les 
previsions establertes a l’art. 10 de la LOPD. 
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• No difondre-les, 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. 

 

• Procedir a la devolució i/o destrucció, segons s’estableixi, de les dades 
obtingudes en execució dels treballs realitzats, sempre que estiguin 
vinculats a l’activitat objecte del conveni, tant les emmagatzemades en 
suports informàtics com les que es trobin en suport paper, un cop 
finalitzada la vigència de la col·laboració. 

 

3.2.2. La subcontractació amb un tercer de la realització del tractament de les 
dades de caràcter personal es podrà realitzar sempre que es compleixin els 
següents requisits: 

• El tractament de dades de caràcter personal per part del subencarregat, en 
l’àmbit de la plataforma XALOC, quedarà sotmès a les instruccions de la 
Diputació de Barcelona, que en nom del responsable del fitxer exercirà de 
directora del projecte. 

 

• La Diputació comunicarà al responsable del fitxer, l’entitat o empresa que 
actuarà com a subencarregada, així com també li comunicarà els següents 
aspectes: percentatge de tasques subencarregades respecte de l’objecte 
principal del conveni, identitat del subencarregat i acreditació de la seva 
aptitud per a l’execució de l’encàrrec. 

 

El contracte entre la Diputació, encarregada del tractament, i el subencarregat es 
formalitzarà complint amb les condicions establertes a l’art. 12 de la LOPD i al 
RDLOPD. 

Quart. Drets de propietat intel·lectual 

L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, ha de reconèixer i fer constar que la 
Diputació de Barcelona té en exclusiva els drets de propietat intel·lectual de la 
PTX, quan en faci qualsevol ús amb projecció externa. A aquest efecte no podrà 
modificar, alterar, ni efectuar qualsevol altra transformació sense l’autorització 
expressa per escrit de l’òrgan competent de la Diputació de Barcelona. 

Cinquè. Vigència i causes d’extinció 

5.1. El present conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura i serà vigent 
indefinidament, sempre i quan no s’extingeixi o es deixi sense efecte per alguna 
de les causes següents: 

a) Per mutu acord d’ambdues parts. 
 

b) Per incompliment d’alguna de les seves clàusules. 
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c) Per denúncia d’alguna de les parts. 
 

d) Per revocació per part de la Diputació, en el cas que no hagi activitat o 
aquesta no compleixi els mínims requerits d’acord amb l’establert al Pacte 
2.1.1.b. 

 

e) La resta que legalment procedeixin. 
 

La part que pretengui resoldre el present conveni sobre la base d’un incompliment, 
haurà de posar-ho en coneixement de l’altra part per escrit en el termini d’un mes 
indicant la causa de la resolució. 

5.2. No s’entendran modificacions del règim previst en aquest conveni les 
actualitzacions que, diferents de les previstes i en compliment de la normativa 
aplicable, hagin de dur a terme la Diputació i/o l’Ajuntament de Sant Quirze del 
Vallès, llevat del cas que les alteracions fossin tan substancials que exigissin la 
formalització d’un nou conveni. 

Sisè.  Interpretació del conveni i marc normatiu 

6.1. En el supòsit que sorgeixin discrepàncies en la interpretació d’aquest conveni, 
la Diputació de Barcelona es reserva la facultat d’interpretar les seves clàusules. 

6.2. El present conveni té caràcter administratiu, obliga a les entitats intervinents 
des de la seva signatura sense suposar en cap cas la renúncia a les 
competències pròpies de cadascuna d’elles. 

I en tot allò no previst en el present conveni s’estarà al que disposa la Llei 7/1985, 
reguladora de les bases de règim local, el Text Refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 
179/1995, de 12 de juny, el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei de la Propietat Intel·lectual, 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. 

I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, 
per duplicat, en el lloc i la data que s’assenyalen. 

 

Segon .- Comunicar l’acord als interessats. 

 
 

7.3. Esmena de l'error en la titularitat del contracte de cessió de l'habitatge 
d'emergència situat a dades personals 

 

ANTECEDENTS DE FET 
 
Dades personals. 
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Considerant l’informe tècnic d’habitatge de data 16 de maig de 2017. 
 
DISPOSICIÓ 
 
S’adopta l’acord següent:   
 

Primer.- Esmenar l’error observat en l’acord de la Junta de Govern Local Dades 
personals: 

 
 

                          CONTRACTE DE CESSIÓ TEMPORAL  

 

REUNITS 

Dades personals 

 

DECLARACIÓ DE FE PÚBLICA 

Helena Muñoz Amorós, secretària de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès a efectes 
d’aquesta sessió, certifico que el seu contingut íntegre plasma el desenvolupament de la 
sessió de la Junta de Govern Local corresponent, en el lloc i la data de la sessió. 
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