
 
ACTA DE 5 DE JUNY DE 2017 DE SESSIÓ PÚBLICA                                                     

ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE LLOBERA 
 
 
 
Identificació de la sessió  
Caràcter: ordinària 
Número: 6/2017 
Data: 5 de juny de 2017     
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
Horari: 21:15 hores a 22:35 hores 
 
Hi assisteixen: 
Josep Colell Solé – Alcalde grup municipal ERC - 
Jaume Badia Satorra – Regidor grup municipal ERC -  
Gerard Barcons Torra – Regidor grup municipal ERC -  
Domènech Vendrell Vila – Regidor del grup municipal CIU – 
Joan Vendrell Segués – Regidor grup municipal CIU -  
 
Esther Garrido Hernández, secretària. 
 
Essent el dia i hora assenyalats i feta la prèvia convocatòria, es reuneixen els 
components de l’Ajuntament que es detallen, sota la Presidència de l’Alcalde 
Josep Colell Solé.  
 
 
El President obre la sessió i es tracten els següents assumptes: 

 
 

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors . 
 

Seguidament el President demana a la secretària que llegeixi l’acta de la sessió 
ordinària del dia 8 de maig de 2017, la qual s’aprova per unanimitat dels assistents. 

 
 
2. Aprovació del “Conveni d’encàrrec de gestió de p restació de serveis 

mínims de salut pública de competència municipal en tre el Departament 
de Salut i el Consell Comarcal del Solsonès”.       
 
Atès que el Consell Comarcal del Solsonès i el Departament de Salut, mitjançant la 
Secretaria de Salut Pública – Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT)- 
volen crear un nou marc de cooperació interadministrativa basat el la col·laboració, 
atès que la superació dels conflictes competencials ens els aspectes relacionats amb 
la salut ambiental i alimentària no es basa en una més bona delimitació dels àmbits 
de responsabilitat sinó en la creació d’espais de gestió conjunta, mitjançant el 
respecte del marc competencial actual, similar al dels països del nostre entorn 
econòmic i social.  
 
Atès que l’Agència de Salut Pública de Catalunya i el Consell Comarcal del Solsonès 
van subscriure originàriament un conveni de col·laboració l’any 2013 que va finalitzar 



la seva vigència el 31 de desembre de 2016, raó per la qual les parts, és a dir, el 
Departament de Salut, mitjançant la Secretaria de Salut Pública –ASPCAT- i el 
Consell Comarcal del Solsonès, han cregut necessari continuar amb la col·laboració 
pactada i, per raons de seguretat jurídica i d’organització, redactar un nou conveni. 
 
Vist el conveni d’encàrrec de gestió de prestació de serveis mínims de salut pública 
de competència municipal entre el Departament de Salut i el Consell Comarcal del 
Solsonès, l’objecte del qual és regular l’encàrrec que realitza el Consell Comarcal del 
Solsonès i els ajuntaments adherits al conveni per a la prestació dels serveis mínims 
de salut pública de competència local, que s’especifiquen en l’annex I del mateix. 
 
Atès que l’Ajuntament de Llobera està interessat en l’adhesió a l’esmentat conveni 
per tal que les actuacions d’assessorament, suport jurídicotècnic i d’inspecció les 
realitzi l’ASPCAT sense que comporti cap contraprestació econòmica.  
 
Per l’exposat, el Ple de l’Ajuntament de Llobera ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER.- L’adhesió de l’Ajuntament de Llobera al Conveni d’encàrrec de gestió de 
prestació de serveis mínims de salut pública de competència municipal entre el 
Departament de Salut i el Consell Comarcal del Solsonès, que s’adjunta a aquesta 
acta com Annex I, amb una vigència fins al 31 de desembre de 2020. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Solsonès.  
 
TERCER.- Facultar a l’alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els 
documents necessaris per tal de fer efectius aquests acords.  

 
 
3. Aprovació de l’ordenança municipal de creació de  fitxers de dades 

personals de l’Ajuntament de Llobera.  
 
Atès que l'existència de fitxers de caràcter personal i els avenços tecnològics 
singularment els informàtics, suposen possibilitats d'intromissió en l'àmbit de la 
privacitat i intimitat així com de limitació i vulneració del dret a l'autodisposició de les 
informacions que són rellevants per a cada persona i és per això que l'ordenació 
jurídica reconeix drets en aquest camp i estableix mecanismes per a la seva garantia.  

 
Atès que La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de Dades de 
Caràcter Personal (LOPD) estableix un conjunt de mesures per garantir i protegir 
aquest dret fonamental. 

 
Atès que és responsabilitat de les administracions locals el concernent a la creació, 
modificació o supressió de fitxers de dades de caràcter personal. 

 
Atès que per Provisió de l’Alcaldia de data 30 de maig de 2017 es sol·licità informe 
de Secretaria en relació amb el procediment i la legislació aplicable per a aprovar 
l’Ordenança municipal objecte d’aquest acord. 

 
 Considerant l’esmentat informe emès en data 30 de maig de 2017. 

 
El Ple de l’Ajuntament, en virtut dels articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, 178 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, i 63 



del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats 
i serveis de les entitats locals, ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora de la creació de 
fitxers de dades de caràcter personal de l’Ajuntament de Llobera, la qual s’adjunta a 
aquesta acta com Annex II. 
 
SEGON. Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats i d’aquells veïns 
o associacions que hagin exercit la iniciativa per a la formació de l’ordenança, per un 
termini mínim de trenta dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la 
Província de Lleida, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels 
mitjans de comunicació escrita diària i en el taulell d’anuncis de la Corporació, perquè 
aquests puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions i suggeriments que 
estimin pertinents. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l’esmentat 
termini, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat d’acord exprés pel 
Ple. 
 
TERCER. Facultar a l’Alcalde per a subscriure i firmar tota classe de documents 
relacionats amb aquest assumpte. 

 
 
4. Sol·licitud d’ajut econòmic de l’ADF Sol Verd, p er al pla de vigilància 

d’incendis de l’estiu.  
 

Vista la sol·licitud d’ajut econòmic presentada en el registre general d’aquest 
ajuntament pel Sr. Armengol Riart Vilardell, en representació de l’ADF Sòl Verd, per 
a fer front a les despeses del pla de prevenció i vigilància d’incendis de l’estiu 2017, 
sol·licitant en el mateix imprès de sol·licitud una bestreta de l’ajut concedit, si 
s’escau.  
 
Atès que consta a l’expedient l’autorització de la despesa per part de la intervenció 
municipal.  
 
Vist el pla estratègic de subvencions i normativa reguladora de subvencions 
nominatives i excepcionals de l’Ajuntament de Llobera, aprovades conjuntament 
amb les bases d’execució del pressupost de l’exercici 2017. 
 
Per l’exposat, el Ple de l’Ajuntament de Llobera ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER.- Atorgar un ajut econòmic a l’ADF Sòl Verd de 500 € per a fer front a les 
despeses del pla de prevenció i vigilància d’incendis de l’estiu 2017, d’acord amb el 
següent detall: 
 
- Identificació del beneficiari: ADF Sòl Verd. 
 
- Determinació de l’actuació que es vol dur a terme: Pla de prevenció i vigilància 
d’incendis, estiu 2017. 
 
- Pressupost de l’actuació que es preveu executar: 18.000,00 € 
 
- Crèdit pressupostari al qual s’imputa la despesa: partida 48005/232. 
 
- Import de la subvenció atorgada: 500,00 € 
 



- Termini d’execució de l’actuació: juliol - setembre 2017 
 
- Termini i forma de justificació del compliment de la finalitat de la subvenció i de 
l’aplicació dels fons rebuts: fins al 31/03/2018 mitjançant documents acreditatius de 
la despesa efectuada. 
 
SEGON.- Procedir al pagament d’una bestreta del 100% de l’ajut concedit.  
 
TERCER.- Requerir a l’ADF Sòl Verd per a què un cop finalitzada l’activitat objecte 
d’aquest ajut, procedeixi a la seva justificació de conformitat amb la normativa 
reguladora de subvencions nominatives i excepcionals de l’Ajuntament de Llobera. 
 
QUART.- Notificar aquest acord al Sr. Armengol Riart Vilardell  en representació de 
l’ADF Sòl Verd.  
 
CINQUÈ.- Facultar a l’alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els 
documents necessaris per tal de fer efectius aquests acords.  
 

 
5. Sol·licitud d’ajut econòmic de l’Ampa de l’escol a de Llobera, per al teatre 

de la Festa Major.  
 
 Vista la sol·licitud d’ajut econòmic presentada en el registre general d’aquest 
ajuntament pel Sr. Jordi Corbera Claveria, en representació de l’AMPA de l’Escola de 
Llobera, per a fer front a les despeses del berenar popular celebrat amb motiu de la 
representació teatral dels nens i nenes de l’Escola de Llobera, durant la Festa Major 
del municipi. 
 
Atès que aquest ajuntament té previst aquest ajut nominativament al pressupost 
vigent.  
 
Vist el pla estratègic de subvencions i normativa reguladora de subvencions 
nominatives i excepcionals de l’Ajuntament de Llobera, aprovades conjuntament amb 
les bases d’execució del pressupost de l’exercici 2017. 
 
Per l’exposat, el ple de l’Ajuntament de Llobera ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER.- Atorgar un ajut econòmic a l’AMPA de l’Escola de Llobera de 124,93 € per 
a fer front a les despeses del berenar popular celebrat amb motiu de la representació 
teatral dels nens i nenes de l’Escola de Llobera, durant la Festa Major del municipi, 
d’acord amb el següent detall: 

 
- Identificació del beneficiari: AMPA de l’Escola de Llobera. 
 
- Determinació de l’actuació que es vol dur a terme: Berenar representació teatral 
Festa Major. 
 
- Pressupost de l’actuació que es preveu executar: 124,93 €. 

 
- Crèdit pressupostari al qual s’imputa la despesa: partida 480.02/321 
 
- Import de la subvenció atorgada: 124,93 € 
 
- Termini d’execució de l’actuació: 5 de maig de 2017 



- Termini i forma de justificació del compliment de la finalitat de la subvenció i de 
l’aplicació dels fons rebuts: fins al 31/03/2018 mitjançant documents acreditatius de la 
despesa efectuada. 
 
SEGON.- Requerir a l’AMPA de l’Escola de Llobera per a què un cop finalitzada 
l’activitat objecte d’aquest ajut, procedeixi a la seva justificació de conformitat amb la 
normativa reguladora de subvencions nominatives i excepcionals de l’Ajuntament de 
Llobera. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord al Sr. Jordi Corbera Claveria, representant de 
l’AMPA de l’Escola de Llobera.   
 
QUART.- Facultar a l’alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els documents 
necessaris per tal de fer efectius aquests acords.  

 
 
6. Assumptes sobrevinguts.      
 

No n’hi ha. 
 

 
7. Donació de compte de decrets d’alcaldia.      
 

Tot seguit es dóna compte dels següents decrets d’alcaldia: 
 
Decret d’alcaldia núm. 25/17, de 5 de maig de 2017,  d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia núm. 26/17, de 10 de maig de 2017 , d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia núm. 27/17, de 17 de maig de 2017 , d’aprovació d’una factura i 
ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia núm. 28/17, de 28 de maig de 2017 , d’aprovació d’una factura i 
ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia núm. 29/17, de 29 de maig de 2017 , d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.  

 
 
8. Informes de presidència i de regidories. 
 

El Sr. Alcalde informa de les següents qüestions: 
 
Primer.- Fa saber als membres del ple que per acord de la Junta de Govern s’han 
adjudicat els treballs de desbrossada de camins municipals d’enguany a l’empresa 
“A tota brossa” (Joan Closa i Flores) per import total de 4.070,00 €. 
 
Segon.- Mostra l’escrit que s’ha rebut al registre general de l’ajuntament per part del 
agents rurals, en el qual s’informa de la normativa vigent referent als animals de 
companyia abandonats o apareguts al municipi. 
 



Tercer.- En relació al servei de deixalleria mòbil que gestiona el Consell Comarcal 
mostra l’oferta rebuda de “Volem Feina” per a fer les actuacions per zones de la 
comarca. Cada recollida té un cost de 450 e repartits per 3 ajuntaments a cada zona 
i per tant el cost a assumir per cada ajuntament és de 150 €.  
 
Quart.- Ensenya als membres del ple el reconeixement que s’ha rebut a l’ajuntament 
per part de la Generalitat de Catalunya, de Finestreta Únic Empresarial, “per haver 
adoptat les mesures necessàries perquè els procediments per a l’accés i exercici de 
l’activitat econòmica es puguin iniciar per canals habilitats per a la Finestreta Única 
Empresarial”.  
 
Cinquè.- Informa que el dia 7 de juny a les 19:00h es farà l’entrega dels premis del 
5è concurs de relats curts de la gent gran, organitzats pel Consell Comarcal del 
Solsonès.  
 
Sisè.- Informa que demà es celebra una jornada al centre Tecnològic Forestal de 
Catalunya, de presentació de l’avantprojecte de la nova Llei de Territori.  
 
Setè.- Proposa no celebrar el ple ordinari del mes de juliol per les dificultats 
d’assistència per part dels membres del ple durant l’època de la sega.  
 
Vuitè.- Per últim, explica que s’està estudiant la possibilitat de fer arribar la fibra òptica 
al municipi a través de les canonades de l’aigua.  
 
 

9. Precs i preguntes. 
 
El regidor Domènech Vendrell sol·licita informació en relació a la gestió de l’Impost 
de Béns Immobles i el percentatge que percep l’Organisme Autònom de Gestió i 
Recaptació de tributs Locals per a la seva gestió. L’alcalde li respon.  
 
El regidor Joan Vendrell demana al Sr. Gerard Barcons novetats en relació als 
procediments tramitats a l’Oficina Antifrau de Catalunya promoguts per la 
Mancomunitat d’Abastament d’Aigua del Solsonès (MAAS). El Sr. Barcons respon 
que no va poder assistir al darrer ple de la MAAS i no té constància de cap novetat 
en aquest assumpte.  

 
 
No existint més assumptes per tractar, es dóna per finalitzada la sessió, essent 
dos quarts i cinc d’onze de la nit, de la qual s’estén la present acta, que una 
vegada llegida i trobada conforme la signa amb mi l’alcalde.   
  
 
L’ALCALDE       LA SECRETÀRIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Annex I 
 
 

CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ DE PRESTACIÓ DE SERVEI S MÍNIMS DE SALUT 
PÚBLICA DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL ENTRE EL DEPARTAME NT DE SALUT I EL 
CONSELL COMARCAL DEL SOLSONÈS  

REUNITS 

D’una part, el senyor Joan Guix i Oliver, secretari de Salut Pública del Departament de Salut. 

De l’altra, el senyor Francesc X. Mas i Pintó, president per delegació del Consell Comarcal del 
Solsonès. 
 

ACTUEN 

El primer, en representació del Departament de Salut, en la seva qualitat de secretari de Salut Pública, 
nomenat d’acord amb el Decret 119/2016, de 26 de gener (DOGC. Núm. 7047, de 28.01.2016) i en 
virtut de les funcions que li assigna la Resolució SLT/2873/2015, de 7 de desembre, del conseller 
de Salut, de delegació de la competència en matèria de formalització de convenis d’encàrrec de 
gestió de serveis de salut pública dels ajuntaments del conseller o consellera de salut en el 
secretari o secretària de Salut Pública (DOGC núm. 7020 de 17.12.2015). 

El segon, en representació del Consell Comarcal del Solsonès segons Resolució de la presidència 
de data 19 de desembre de 2016, i en virtut de les facultats de representació que l’article 13 del 
Decret legislatiu 2/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’organització 
comarcal de Catalunya, atribueix a la presidència.  
 
Les parts, de mutu acord, en presència del Sr. Candi Pujol i Coromines, secretari de la corporació, 
que dóna fe de la signatura d’aquest conveni de conformitat amb l’article 92 bis.1 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, modificada per la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, declaren i manifesten que 
intervenen en aquest acord amb la capacitat legal necessària i la competència suficient per a 
subscriure’l 
 

MANIFESTEN 

1. Que l’ordenació de les activitats i dels serveis de salut pública de les persones constitueix un 
objectiu de primer ordre dins del qual les administracions compareixents comparteixen 
competències en aquestes matèries. 
 

2. Que les administracions conveniants consideren que és fonamental avançar en la integració 
dels serveis públics i aconseguir un millor aprofitament dels recursos humans i materials del 
territori per tal d’assegurar la satisfacció de les necessitats presents i futures de la ciutadania. 

 

3. Que l’11 de gener de 2006, es va signar un Conveni Marc entre el Departament de Salut de 
la Generalitat de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació 
de Municipis de Catalunya amb l’objectiu d’establir un marc de relacions que orienti els vincles 
i les obligacions a establir en els convenis que els ens locals i l’Agència de Protecció de la 
Salut puguin subscriure en relació amb la prestació de serveis de protecció de la salut.  

 
4. Que, posteriorment, el 2 de juliol de 2013, es va signar un Conveni Marc entre l’Agència de 

Salut Pública de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de 
Municipis de Catalunya, per regular la prestació de serveis de salut pública i els seus 



mecanismes de seguiment, de conformitat amb el que preveu l’article 53.8 de la Llei 18/2009, 
del 22 d’octubre, de salut pública. 
 

5. Que, d’acord amb l’article 163 de la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, 
administratives, financeres i del sector públic en relació amb l’article 36.2 del Decret 119/2014, 
de 5 d’agost, de reestructuració del Departament de Salut, la personalitat jurídica de l’Agència 
de Salut Pública de Catalunya ha quedat extingida i les funcions executives que tenia 
atribuïdes s’han assumit per la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut. Totes 
les referències a l’Agència de Salut Pública de Catalunya i als seus òrgans s’han d’entendre 
que es fan a la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut o als seus òrgans. 
Tanmateix, aquesta estructura pot continuar emprant la denominació d’Agència de Salut 
Pública de Catalunya. 

 

6. Que el Consell Comarcal del Solsonès i el Departament de Salut, mitjançant la Secretaria de 
Salut Pública -Agència de Salut Pública de Catalunya- volen crear un nou marc de cooperació 
interadministrativa basat en la col·laboració, atès que la superació dels conflictes 
competencials en els aspectes relacionats amb la salut ambiental i alimentària no es basa en 
una més bona delimitació dels àmbits de responsabilitat sinó en la creació d’espais de gestió 
conjunta, mitjançant el respecte del marc competencial actual, similar al dels països del nostre 
entorn econòmic i social. 

 
7. Que l’Agència de Salut Pública de Catalunya i el Consell Comarcal del Solsonès van 

subscriure originàriament un conveni de col·laboració l’any 2013 que va finalitzar la seva 
vigència el 31 de desembre de 2016, raó per la qual les parts, és a dir, el Departament de 
Salut, mitjançant la Secretaria de Salut Pública -Agència de Salut Pública de Catalunya- (en 
endavant, l’ASPCAT) i el Consell Comarcal del Solsonès, han cregut necessari continuar amb 
la col·laboració pactada i, per raons de seguretat jurídica i d’organització, redactar un nou 
conveni que es regirà pels següents 

 

PACTES 

Primer 

L’objecte d’aquest conveni és regular l’encàrrec que realitza el Consell Comarcal del Solsonès i 
els ajuntaments adherits a aquest conveni (que figuren a l’annex 2) per a la prestació dels serveis 
mínims de salut pública de competència local, que s’especifiquen a l’annex 1 d’aquest conveni. 

El Consell Comarcal del Solsonès i els ajuntaments adherits només encarreguen a l’ASPCAT les 
activitats esmentades expressament en l’annex 1 d’aquest conveni. 

Segon 

Les activitats que es relacionen a l’annex 1 són activitats d’assessorament i suport jurídicotècnic 
i d’inspecció que els diferents òrgans de l’ASPCAT han de prestar al Consell Comarcal del 
Solsonès i als ajuntaments adherits sense que aquests serveis comportin cap contraprestació 
econòmica a l’ens local, de conformitat amb la lletra b) del pacte quart del Conveni Marc subscrit 
el dia 2 de juliol de 2013 entre l’ASPCAT, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la 
Federació de Municipis de Catalunya. 

L’ASPCAT ha d’exigir als subjectes passius les taxes que es meritin d’acord amb el previst en el 
Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus 
públics de la Generalitat, en relació amb l’Ordre SLT/125/2015, de 30 d'abril, per la qual es fa 
pública la relació de taxes vigents que gestionen el Departament de Salut i els organismes i 
entitats que en depenen. 

Tercer 



El personal que ha de portar a terme les tasques de salut pública és el personal funcionari o 
laboral de l’ASPCAT, mentre que el Consell i Ajuntaments no hi adscriuen cap mena de recurs, ni 
personal, ni material. 

L’ASPCAT es compromet a comunicar al Consell i Ajuntaments les informacions i els resultats 
que se generin com a conseqüència de la seva actuació. Per part seva, el Consell i els 
Ajuntaments també es comprometen a comunicar a l’ASPCAT totes les accions que emprenguin 
i els actes administratius que adoptin derivats de les actuacions i propostes que l’ASPCAT ha 
realitzat en el marc d’aquest conveni, així com en relació amb el seguiment dels establiments que 
s’hagin inspeccionat per al compliment de les mesures correctores que calguin d’acord amb 
l’annex 1. 

Quart 

El Consell i els Ajuntaments han de comunicar a l’ASPCAT, cada vegada que es necessiti per a 
la realització de les activitats que s’encarreguen, tota la informació necessària relativa al cas de 
què es tracti. 

Per fer possible aquesta tramesa d’informació es pot fer servir qualsevol dels sistemes habituals 
de comunicació, preferentment els sistema de comunicació d’oficis a través d’EACAT. 

Cinquè 

Es constituirà una comissió de seguiment d’aquest conveni, la qual estarà formada per un 
representant de l’ASPCAT i un representant del Consell.  

Les funcions principals d’aquesta comissió de seguiment, que es reunirà a instància almenys 
d’una de les parts, seran la interpretació del present conveni, la de decidir respecte de les 
modificacions d’activitats i recursos necessaris per al seu bon funcionament i la d’elaborar una 
memòria que reculli les activitats realitzades i els resultats obtinguts en l’execució d’aquest 
conveni.  

Sisè  

La informació que les parts es lliurin per al desenvolupament d’aquest conveni té caràcter 
confidencial a menys que s’acordi expressament el contrari.  

Les parts es comprometen a guardar la més estricta confidencialitat sobre les informacions, les 
dades i la documentació a què tinguin accés en virtut del present conveni, i no poden utilitzar-les 
per a usos diferents als que s’hi preveuen, i fan constar, de manera expressa, que vetllaran pel 
compliment de la normativa de protecció de dades personals aplicable en cada cas. Ni en virtut 
d’aquest conveni ni dels projectes que es puguin realitzar per desenvolupar-lo no es pot accedir 
a dades de caràcter personal ni fer-ne el tractament ni la cessió a tercers no permesos per les 
lleis.  

Quant als tractaments legítims de dades necessàries per al desenvolupament de les actuacions 
que es realitzin en el marc d’aquest conveni, en cas que sigui necessari, les parts es comprometen 
a respectar la normativa de protecció de dades personals aplicable en cada cas, a adoptar les 
mesures de seguretat previstes per la normativa, així com a guardar una estricta confidencialitat 
sobre aquestes. 

La vulneració del deure de confidencialitat sobre les dades esmentades o de qualsevol altra 
obligació derivada de la legislació de protecció de dades de caràcter personal és causa de 
resolució del conveni. 

Setè  

En els estudis, projectes i treballs que es duguin a terme en compliment d’aquest conveni en 
l'àmbit territorial de Catalunya s'ha d'emprar, almenys, el català d’acord amb les obligacions 
relatives a l’ús del català que deriven de les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política 
lingüística, i de les disposicions que la despleguin. 



Vuitè 

L’ASPCAT es reserva la decisió d'incloure el logotip de la Generalitat de Catalunya en les activitats 
derivades de l'objecte d’aquest conveni. 

Novè 

La propietat intel·lectual derivada dels treballs duts a terme amb motiu d’aquest conveni resta 
subjecta a les disposicions legals vigents aplicables en la matèria. Pel que fa als drets inherents 
a l’autoria s’atorga el reconeixement corresponent a qui hagi intervingut en l’execució dels treballs 
esmentats i en té els drets morals. 

Els drets d’explotació obtinguts del treball resultant objecte d’aquest conveni corresponen a 
l’ASPCAT. En cas que l’altra part signatària del conveni vulgui utilitzar els resultats parcials o 
finals, en part o totalment, per difondre’ls i/o publicar-los, en qualsevol forma, haurà de sol·licitar 
per escrit, prèviament i expressament, la conformitat de l’ASPCAT i, en qualsevol cas, en la 
reproducció que se'n dugui a terme s’ha de fer constar que el treball és propietat de la Generalitat 
de Catalunya. Igualment, queda prohibida l'autorització a tercers per reproduir, distribuir o 
comunicar públicament per qualsevol mitjà, totalment o parcialment, els treballs objecte d'aquest 
conveni sense el consentiment de l’ASPCAT. 

Desè  

La vigència d’aquest conveni s’estén des de la seva signatura fins al 31 de desembre de 2020, si 
bé les parts poden reconèixer i acceptar mitjançant el conveni actuacions que en constitueixen 
l’execució de l‘objecte i que hagin estat dutes a terme amb anterioritat a la data de signatura. Per 
acord mutu de les parts, el conveni es pot renovar abans de la seva data de venciment. Les 
pròrrogues del conveni s’han de fer de manera expressa. 

Onzè 

Són causes de resolució anticipada del conveni les següents: 

 

• L’incompliment per qualsevol de les parts dels compromisos assumits en el conveni. 
• L’acord mutu de les parts, que s’ha d’instrumentar per escrit. 
• La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de complir els pactes. 
• La denúncia d’alguna de les parts amb un preavís de dos mesos. 
• La vulneració del deure de confidencialitat sobre les dades esmentades o de qualsevol 

altra obligació derivada de la legislació de protecció de dades de caràcter personal. 
 

Dotzè 

Aquest conveni té naturalesa administrativa. Els dubtes que es puguin plantejar sobre la seva 
interpretació s’han de resoldre de mutu acord entre les parts. No obstant això, en cas de 
persistència del desacord correspon a la jurisdicció contenciosa administrativa resoldre sobre les 
qüestions litigioses que puguin sorgir de la seva interpretació i compliment. 

 

I, com a prova de conformitat amb el contingut del present conveni, les parts que intervenen el 
signen en la data indicada. 

 

Per delegació 

(Resolució SLT/2873/2015, de 7 de desembre 

DOGC núm. 7020, de 17.12.2015).  



Per la Secretaria de Salut Pública (Agència de Salut Pública de Catalunya) 

 

 

Joan Guix i Oliver 

 

 

Pel Consell Comarcal del Solsonès 

 

 

Francesc X. Mas i Pintó 

 

 

Pel Secretari del Consell Comarcal del Solsonès 

 

 

Candi Pujol i Coromines 

 

ANNEX 1 

Activitats que es portaran a terme a la comarca del Solsonès de conformitat amb la relació d'activitats 
incloses en els serveis mínims dels ens locals que integra l’annex I del Conveni Marc de 2 de juliol 
de 2013 

Entre els anys 2017 i 2020 (ambdós inclosos), els serveis, el nombre i la periodicitat previstos amb 
què s’han de realitzar aquestes activitats és la que s’especifica a continuació:  

1. GESTIÓ DEL RISC PER A LA SALUT DERIVADA  DE LA CONTAMINACIÓ DEL MEDI  

 
Suport tècnic (establiment de criteris, objectius i metodologia d’inspecció) per al control de les 
instal·lacions de baix risc per a la transmissió de la legionel·losi. 
 
Nombre/Periodicitat:  A demanda del Consell i/o Ajuntaments adherits 

 

2. GESTIÓ DEL RISC PER A LA SALUT DERIVADA DE LES AIGÜES DE CONSUM PÚBLIC  

2.1. Assessorar els ens locals en la participació en el Sistema Nacional de Aguas de Consumo 
(SINAC) 

2.2. En relació al control de la qualitat de l’aigua, controlar el compliment de les obligacions 
establertes pels establiments i les instal·lacions de concurrència pública amb captació pròpia 



2.3. Gestionar el risc dels incompliments en els establiments i les instal·lacions anteriors, d’acord 
amb el Pla de vigilància del Departament de Salut. 

Nombre/Periodicitat:   
A demanda del Consell i/o Ajuntaments adherits i màxim 5 en el punt 
2.2 

 

3. GESTIÓ DEL RISC PER A LA SALUT EN ELS ESTABLIMENTS  PÚBLICS I INDRETS 
HABITATS.  

3.1. Inspecció prèvia a l’autorització sanitària en els establiments de tatuatge, pírcing i 
micropigmentació. 

Nombre/Periodicitat  A demanda del Consell i/o Ajuntaments adherits 

 

4. GESTIÓ DEL RISC PER A LA SALUT DERIVADA DELS PRODUCTES ALIMENTARIS.   

Execució de les activitats de control sanitari en els establiments de competència municipal. 

Nombre/Periodicitat  A demanda del Consell i/o Ajuntaments adherits. Màxim 5 

 

5. EDUCACIÓ SANITARIA EN L’ÀMBIT DE LA PROTECCIÓ DE LA SALUT  

Suport tècnic o assessorament, documentació i eines informatives adreçades als principals 
problemes de salut de l’àmbit de la protecció (alimentació i medi ambient) 

Nombre/Periodicitat:  A demanda del Consell i/o Ajuntaments adherits 

 

6. GESTIÓ DE DENÚNCIES 

Suport tècnic en el cas de denuncies a establiments alimentaris en l’àmbit de seguretat 
alimentària. Inclou la visita d’inspecció.  

Nombre/Periodicitat:  A demanda del Consell i/o Ajuntaments adherits. Màxim 5 

  

7. GESTIÓ DE TRAMITACIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS I MESURES CAUTELARS 
DERIVADES DE LES ACTUACIONS DE CONTROL DE LES ACTIV ITATS AMB CONVENI I 
TAMBÉ EN ELS CASOS DE TOXIINFECCIONS ALIMENTÀRIES O  BROTS 

Aquesta activitat suposa la tramitació integral dels procediments sancionadors per part del 
Departament de Salut, així com la tramitació d’expedients de les mesures cautelars que es puguin 
derivar de les actuacions de control dels serveis pactats i en els casos de toxiinfeccions 
alimentàries o brots. 

Inclou les activitats següents: 

1. Proposta de l’òrgan competent de la incoació de l’expedient sancionador/mesura cautelar. 



2. Instrucció del procediment sancionador/mesura cautelar. 

3. Resolució sancionadora dictada per l’autoritat sanitària competent  

Nombre/Periodicitat:  A demanda del Consell i/o Ajuntaments adherits. Màxim 5 

 

8. EDUCACIÓ SANITARIA EN L’ÀMBIT DE PROMOCIÓ DE LA S ALUT I LA PREVENCIÓ DE 
LA MALALTIA  

Suport tècnic o assessorament, documentació i eines informatives adreçades als principals 
problemes de salut de l’àmbit de la promoció de la salut i prevenció de la malaltia 

Nombre/Periodicitat:  A demanda del Consell i/o Ajuntaments adherits 

 

ANNEX 2 

 

Relació de municipis de la comarca que han signat l’acord d’adhesió al conveni d’encàrrec de gestió 
de prestació de serveis mínims de salut pública de competència municipal entre el Departament de 
Salut i el Consell Comarcal del Solsonès i poden disposar dels serveis establerts en aquest conveni 
durant la seva vigència.  

 

• Ajuntament de Clariana de Cardener 
• Ajuntament de Castellar de la Ribera 
• Ajuntament de la Coma i la Pedra 
• Ajuntament de Guixers 
• Ajuntament de Lladurs 
• Ajuntament de Llobera 
• Ajuntament de la Molsosa 
• Ajuntament de Navès 
• Ajuntament d’Odèn 
• Ajuntament d’Olius 
• Ajuntament de Pinell 
• Ajuntament de Pinós 
• Ajuntament de Riner 
• Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Annex II 
 

 
ORDENANÇA MUNICIPAL DE CREACIÓ DE FITXERS DE DADES DE 

CARÀCTER PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE LLOBERA 
 

L'existència de fitxers de caràcter personal i els avenços tecnològics singularment els informàtics, 
suposen possibilitats d'intromissió en l'àmbit de la privacitat i intimitat així com de limitació i 
vulneració del dret a l'autodisposició de les informacions que són rellevants per a cada persona. 
És per això que l'ordenació jurídica reconeix drets en aquest camp i estableix mecanismes per a 
la seva garantia. La Constitució Espanyola, al seu article 18 reconeix com dret fonamental el dret 
a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge i estableix que la Llei limitarà l'ús de 
la informàtica per garantir l'honor i la intimitat personal i familiar dels ciutadans i el ple exercici dels 
seus drets". El Tribunal Constitucional, interpretant aquest article, ha declarat en la seva 
jurisprudència, i especialment en les seves Sentències 290/2000 i 292/2000, que el mateix 
protegeix el dret fonamental a la protecció de dades de caràcter personal, atorgant-li una 
substantivitat pròpia. Aquest dret ha estat denominat per la doctrina com "dret a l'autodeterminació 
informativa" o "dret a l'autodisposició de les informacions personals i, que, quan es refereix al 
tractament automatitzat de dades, s'inclou en el concepte més ampli de llibertat informativa. 
 
La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de Dades de Caràcter Personal 
(LOPD) estableix un conjunt de mesures per garantir i protegir aquest dret fonamental. 
 
És responsabilitat de les administracions locals el concernent a la creació, modificació o supressió 
de fitxers de dades de caràcter personal. 
 
L'article 20 de la LOPD estableix que la creació, modificació o supressió de fitxers de les 
Administracions públiques només podran fer-se per mitjà de disposició de caràcter general 
publicada al Butlletí Oficial de l'Estat o Diari Oficial Corresponent. 
 
De conformitat amb l'article 41.1 de la LOPD i de l'article 3 de la Lev 5/2002, de l'Agència Catalana 
de Protecció de Dades, la Corporació Local en matèria de Protecció de Dades queda sota l'àmbit 
de l'Autoritat  Catalana de Protecció de Dades. En aquests termes, les Corporacions Locals 
creessin, modifiquessin i suprimiran els seus fitxers mitjançant la corresponent ordenança 
municipal o qualsevol altra disposició de caràcter general, en els termes previstos en la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases de Règim Local, i en el seu cas, en la legislació 
autonòmica. 
 
Primer. Creació de fitxers: 
Es crea el fitxer de dades de caràcter personal assenyalat  a l'Annex I d’aquesta Ordenança i que 
és el següent: 
 

- Tinença de gossos i altres animals 
 
Segon. Regulació dels fitxers. 
D’acord amb l’article 20 de la LOPD i l’article 54 del RLOPD, es regulen els fitxers descrits a 
l’annex d’aquesta Ordre i se n’estableix la denominació, així com la descripció de la seva finalitat 
i usos previstos; les persones o col·lectius sobre els quals s’obtenen les dades; el procediment de 
recollida de les dades i la seva procedència; l’estructura bàsica del fitxer mitjançant la descripció 
detallada dels tipus de dades personals que s’inclouen i el sistema de tractament que s’utilitzarà; 
les comunicacions de dades, indicant-ne els destinataris i, si s’escau, les transferències de dades 
a països tercers, amb indicació d’aquests països; l’òrgan responsable del fitxer; els serveis o 
unitats davant les quals es poden exercir els corresponents drets i, finalment, els nivells de 
seguretat que resultin aplicables. 
 
Tercer. Mesures de gestió i organització 
Els òrgans responsables de cada fitxer han d’adoptar les mesures tècniques, de gestió i 
organitzatives necessàries per tal de garantir la confidencialitat, seguretat i integritat de les dades, 



així com totes aquelles mesures necessàries destinades a fer efectius els drets de les persones 
afectades reconeguts en la LOPD i les normes que la despleguen. 
 
Quart. Publicació i entrada en vigor. 
De conformitat amb l'article 20 de la LOPD, s'ordena que la present Ordenança sigui publicada al 
Butlletí oficial de província de Lleida, entrant en vigor l’endemà de la seva publicació. 

 
 
 Annex 1.  
 
Creació del fitxer Tinença de gossos i altres animals.   
 

a. Finalitat i usos del fitxer:  
Manteniment del registre censal d’animals de companyia i gossos potencialment 
perillosos. 
Usos: Gestió de les llicències per a tinença d’animals potencialment perillosos per 
a les quals es necessari el certificat d’aptituds psicològica dels propietaris. 

b. Persones o col·lectius sobre els que s’obté les dades personals: 
Ciutadans propietaris dels animals.  

c. Procedència de les dades:   
Dels interessats o el seu representant legal. 

d. Procediment de recollida de dades: 
Formulari. 

e. Estructura del fitxer i descripció dels tipus de dades: 
Dades identificatives:  DNI, nom, cognoms, adreça, telèfon dels titulars, número 
del  xip identificatiu del animal. 
Altres dades especialment protegides: salut. 
Dades penals: infraccions administratives i infraccions penals. 

f. Cessions: 
No es fan cessions d’aquest fitxer. 

g. Òrgan responsable del fitxer: 
Ajuntament de Llobera 

h. Serveis on exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: 
Registre General de l’Ajuntament, Casa Consistorial, s/n 25281 Llobera 

i. Mesures de seguretat: 
Nivell ALT. 

j. Sistema de tractament: 
Parcialment automatitzat. 

k. Transferències internacionals:  
No es preveuen. 

 


