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Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS
EXTRAORDINÀRIA QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 10 DE FEBRER DE 2011.

EN

SESSIÓ

A la sala de Plens de la Casa Consistorial de Banyeres del Penedès, essent el 10 de febrer de 2011,
a les 20.00 hores, sota la Presidència de l’Alcaldessa Sra. Núria Figueras Tuset, assistits pel
Secretari–Interventor de la Corporació, Sr. Joan Manel Ferrera Izquierdo, es reuneixen els
Regidors:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Sr. José María Acosta Fajardo,
Sr. Lluís Inglada Jané,
Sr. Salvador Solé Alegret,
Sr. Jorge Santalla Montes
Sr. Avelino Menéndez Suarez.
Sr. Alejandro Muñoz-Reja Prieto.
Sr. Luis F. Suárez López.
Sra. Catalina Pérez Garcia.
Sr. Joan Coll Molero.
Sra. Esmeralda Sala Martínez.

Els reunits constitueixen quòrum suficient per a la vàlida celebració de la sessió que ha estat
oportunament convocada per aquest dia i hora.

Acte seguit es passa a tractar el següent:

ORDRE DEL DIA
1. APROVAR, SI S’ESCAU, EL CONVENI INTERADMINISTRATIU ENTRE L’AJUNTAMENT
DE BANYERES I EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS EN MATÈRIA DE
SERVEIS D’INFORMÀTICA I TELECOMUNICACIONS (SITAC), C/10/288.
2. APROVAR, SI S’ESCAU, EL CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ A FAVOR DEL
CONSORCI LOCALRET PER A LA COMPRA AGREGADA DELS SERVEIS DE
TELECOMUNICACIONS, C/10/285.
3. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ EN
RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DE SUBVENCIONS MUNICIPALS A JOVES
PER LA COMPRA O CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE, C/11/001.
4. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPAL DE CIU I D’ICVEUIA-EPM A L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS DE REBUIG A LA
SENTÈNCIA DEL SUPREM CONTRA LA IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA DE LES ESCOLES
CATALANES QUE EXIGEIX A LA GENERALITAT A INTRODUIR EL CASTELLÀ COM A
LLENGUA VEHICULAR A L’ESCOLA, C/11/004.

......................................................................................................................................
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1. APROVAR, SI S’ESCAU, EL CONVENI INTERADMINISTRATIU ENTRE L’AJUNTAMENT
DE BANYERES I EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS EN MATÈRIA DE
SERVEIS D’INFORMÀTICA I TELECOMUNICACIONS (SITAC), C/10/280.

1. El Ple del Consell Comarcal en sessió 2/2008, de 4 de març, va aprovar el Conveni
interadministratiu i en matèria de serveis d’informàtica i telecomunicacions per a la prestació de
serveis competència dels ajuntaments de la comarca (SITAC).

2. L’Ajuntament de Banyeres del Penedès està interessat en acollir-se a alguns dels serveis que
ofereix el Consell Comarcal mitjançant aquest conveni, per tal de minimitzar els costos del
manteniment informàtic corporatiu.
En conseqüència, es proposa al Ple l’aprovació dels següents acords:
PRIMER.- L’aprovació del Conveni interadministratiu i en matèria de serveis d’informàtica i
telecomunicacions per a la prestació de serveis competència dels ajuntaments de la comarca
(SITAC), que a continuació es transcriu:

CONVENI INTERADMINISTRATIU ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS I L'AJUNTAMENT DE
BANYERES DEL PENEDÈS EN MATÈRIA DE SERVEIS D’INFORMÀTICA I TELECOMUNICACIONS PER A LA
PRESTACIÓ DE SERVEIS COMPETÈNCIA DELS AJUNTAMENTS DE LA COMARCA. (SITAC).

El Vendrell (Baix Penedès),

de febrer de 2011

REUNITS

D'una part l'Il·ltre. Sr.Jordi Sánchez i Solsona, president del Consell Comarcal del Baix Penedès, amb seu a la
plaça del Centre, 10, del Vendrell.

De l'altra l'Il·ltre. Sra Núria Figueras Tuset, alcaldessa de l'Ajuntament de Banyeres del Penedès.

REPRESENTACIÓ EN QUÈ ACTUEN

Ambdós senyors representen legalment les respectives corporacions i signen el present conveni d'acord amb els
respectius acords plenaris.

EXPOSEN

Primer. El Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, que aprova el text refós de la llei d'organització
comarcal de Catalunya, en el seu article 28 atribueix competència als consells comarcals: a) Prestar assistència
tècnica, jurídica i econòmica als municipis. b) Cooperar econòmicament en la realització de les obres, els
serveis o les activitats dels municipis. c) Garantir, subsidiàriament, la prestació dels serveis municipals
obligatoris en els municipis que, per raó de llur població, no estan obligats a prestar-los.
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Segon. Així mateix, l'article 26 de l'esmentada llei estableix que els consells comarcals vetllaran perquè, en els
municipis del seu àmbit territorial es duguin a terme, amb nivells de qualitat homogenis, els serveis, les
activitats i les prestacions que, d'acord amb els articles 66 i 67 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, són de competència local. En tot
cas, la comarca ha d'exercir les funcions d'assistència i de cooperació que li corresponen tenint en compte les
necessitats dels diferents municipis, tant pel que fa al nombre d'habitants com a la situació geogràfica o a llur
tipologia quant a l'activitat econòmica predominant.
Tercer. Resulta evident que en la societat actual la informàtica i les telecomunicacions han esdevingut
infraestructures bàsiques per a les organitzacions i pels serveis que produeixen, com en èpoques passades ho
fou la mecanització de les oficines, la utilització de màquines o la millora de la xarxa viària. Sense aquesta eina,
concretament sense un ús adequat i professional d’aquesta eina, la capacitat real d’una organització per assolir
nivells de qualitat en la seva producció esdevé molt minvada i amb grans dificultats per respondre la
competència de la resta d’operadors.
La informàtica i les telecomunicacions, a banda de ser una eina per organitzar-se i produir serveis, són el vincle
amb la Societat de la Informació, com en èpoques passades ho foren les vies de comunicació amb els centres
generadors del progrés tècnic, intel·lectual, científic i econòmic, generalment radicades en les grans ciutats.
Avui en dia, romandre desconnectat de la Societat de la Informació suposa despenjar-se del progrés social i de
la principal xarxa de propagació del coneixement.
Quart. Per tant i d’acord amb els preceptes a dalt transcrits, és obligació dels consells comarcals procurar que
els ajuntaments de la seva comarca, i molt especialment aquells que probablement tinguin dificultats tècniques
i/o econòmiques per seguir la sofisticació del món de la informàtica, que no quedin despenjats d’aquest procés
sense retorn, ni perdin les oportunitats de tota mena que obre estar present en la Societat de la Informació.
Cinquè. L'article 57 de la Llei
interadministratives el conveni.

7/1985,

de

2

d'abril,

enumera

entre

les

formes

de

cooperació

Sisè. El Dret de la Protecció de les Dades Personals i el seu bé jurídic protegit, l'autodeterminació informativa,
té el seu primer reconeixement en el nostre marc jurídic en l'article 18.4 de la Constitució de 1978. Això no
obstant, no va ser fins a l'any 1992 quan el legislador va desenvolupar el contingut d’aquest dret per mitjà de
la Llei Orgànica 5/1992 de 29 d'octubre de regulació del tractament automatitzat de les dades de caràcter
personal. Era el primer pas en aquesta en matèria. Posteriorment, amb la idea de recollir a normativa interna
les directrius de la Directiva 95/46 el 13 de desembre de 1999, es promulgà la Llei Orgànica 15/1999 de
protecció de dades de caràcter personal. Finalment, s’han promulgat el Reial decret-llei 14/1999, de 17 de
setembre, sobre signatura electrònica i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, que aprova el reglament
de desenvolupament de la LO 15/1999.
D’altra banda, el Parlament de Catalunya, per mitjà de la Llei 2/2002, de 19 d’abril, ha instituït l’Agència
Catalana de Protecció de Dades.
Finalment, ha estat publicada Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics,
que estableix el dret dels ciutadans a relacionar-se amb les Administracions públiques per mitjans electrònics,
que estableix l'objectiu de cap d'any de l'any 2009 per començar a garantir l'efectivitat d'aquest dret.
Setè. El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, disposa en el seus articles 40.2 i 42.1 que les dades que consten en el padró municipal són
confidencials. L'accés a aquestes dades es regeix per les normes que regulen l'accés administratiu dels
ciutadans als arxius i als registres públics i per la Llei 5/2002, del 19 d'abril, de l'Agència Catalana de Protecció
de Dades. La formació, el manteniment, la revisió i la custòdia del padró municipal corresponen a l'ajuntament.
La gestió del padró s'ha de fer per mitjans informàtics. Els consells comarcals poden assumir la gestió
informatitzada del padró dels ajuntaments que ho sol·licitin per manca de capacitat econòmica.
Vuitè. El Programa d'actuació comarcal del Consell Comarcal del Baix Penedès, aprovat en sessió 1/1994, de
22.03, (publicat al DOGC 1882, de 11.04.94 i al BOPT 86, de 15.04.94), regula en el seus capítols cinquè i sisè
la prestació per a la comarca d'activitats o serveis municipals mitjançant delegació dels ajuntaments i aquelles
delegacions que ho han de ser mitjançant conveni, respectivament.
Novè. L'Ajuntament de Banyeres del Penedès i el Consell comarcal del Baix Penedès, en sessió plenària de data
(_________) i (_________), respectivament, ha aprovat el present conveni i han autoritzat expressament les
persones signatàries.
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DEFINEIXEN

Sistema d’informació: Conjunt de maquinari i programari que permet l’explotació informàtica de dades.
Contracte Application Service Provider (ASP): És el negoci jurídic en virtut del qual una de les parts, el
prestador de serveis, atorga a l'altra part, el client, en el marc d’un estatut de drets i obligacions mútuament
acceptades, un accés al seu Sistema d'Informació que li permet gaudir de maquinari i programari informàtics,
espai d’arxiu de dades i d'un conjunt de serveis informàtico-telemàtics centralitzats en tot moment en els
equips del Sistema d'Informació del prestador als quals s'ha accedit, amb o sense retribució.
Enginyeria de sistemes: És la branca de l’enginyeria especialitzada en l’estudi, anàlisi i disseny de la solució
òptima per a la posta en funcionament o adaptació d’un sistema informàtic i/o de comunicacions.
Seguretat: Conjunt de mesures adoptades en un sistema informàtic per protegir la informació resident davant
fallades imprevistes del propi sistema, així com per protegir-la d’accions intencionades de terceres persones
d’obtenir i/o modificar la informació (intents d’intrusió) o provocar-ne un mal ús i/o el seu anorreament (atacs
amb virus).
Hot line: És la connexió telefònica amb personal tècnic que l’assessora davant de dubtes en matèria
d’informàtica i telecomunicacions.
Help desk: Línia específica de “hot line” per resoldre problemes
sobretaula.

relacionats amb els equips informàtics de

Manteniment: Conjunt d’accions necessàries per aconseguir el funcionament dels sistemes informàtics i de
comunicacions, minimitzant el nombre d’incidències, mantenint i/o millorant continuadament la qualitat del
servei final ha disposició de l’usuari.
Suport: Conjunt d’accions necessàries per salvar les incidències en el funcionament dels sistemes informàtics i
de comunicacions, enteses com una deficient operativitat d’aquests o una manca de formació de l’usuari
Telesuport: Tipus especial de suport en el qual les accions es realitzen per mitjà d’eines telemàtiques, sense
produir-se desplaçament físic del personal de suport..
Unitat de suport. És l’estructura organitzativa del Consell Comarcal, integrada dins del Departament de
informàtica i Telecomunicacions, dedicada a donar suport en matèria d’informàtica i telecomunicacions a
l’Ajuntament signatari del present conveni
Delegat municipal del sistema. És la persona designada expressament per l’Ajuntament i acceptada pel
Consell Comarcal, amb facultats suficients per coordinar les actuacions derivades de la gestió i manteniment del
sistema dins de l’Ajuntament.

PACTEN I CONVENEN

Primer. Finalitat del conveni
El Consell Comarcal del Baix Penedès dins de les competències que li atribueix la seva llei institucional en
matèria de cooperació i assistència municipal, pretén que tots els ajuntaments de la comarca, amb
independència de la seva capacitat econòmica, nivell tècnic disponible o dispersió territorial, puguin gaudir dels
beneficis que suposa l’accés a la Societat de la Informació, tot evitant que quedin exclosos d’aquesta evolució
social i de les oportunitats que ofereix.
Així mateix, el Consell pretén posar a disposició dels ajuntaments de la comarca els sistemes (persones,
màquines, aplicacions, procediments....) precisos per tal què puguin utilitzar adequadament l’eina informàtica
com infraestructura actualment necessària per a la prestació dels serveis municipals, amb estàndards de
qualitat creixent.

Segon. Objecte del conveni
Aquest conveni té per objecte establir el marc de drets i obligacions de les parts a partir del qual el Consell
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Comarcal posa a disposició de l’Ajuntament els productes i serveis enumerats al pacte quart.
Mitjançant annexos l’objecte del contracte es podrà reduir o ampliar amb els productes i serveis enumerats al
pacte tercer.

Tercer. Catàleg de productes i serveis.
Serveis d’ASP :

•

Serveis relacionats amb el Padró d’habitants:
Servei d'hostatge de l'aplicació: La seu del Consell Comarcal allotja els servidors de la
xarxa, que contenen l’aplicació i les dades del Padró d’habitants de l’Ajuntament.
D’aquesta manera, l’Ajuntament pot consultar i gestionar les seves dades amb total
seguretat a través d’un accés telemàtic encriptat.
-

Servei de tramitació amb l’INE: L’experiència demostra que l’intercanvi d’informació
amb l’INE sol generar tot un seguit d’errors que no sempre són fàcils de solucionar.
Amb aquest servei, l’Ajuntament es continua ocupant de mantenir la informació
(altes, baixes i modificacions) i de generar els certificats d’empadronament que els
ciutadans sol·licitin, però amb la seguretat que les dades que ha intercanviat amb
l’INE són correctes, perquè el Consell Comarcal s’encarrega de tramitar el formats
informàtics i de corregir els errors que hagin pogut sorgir arran de l’intercanvi
d’informació.

-

Servei d'hostatge de l'e-Padró de l'AOC: Amb aquest servei, el Consell actua com a
hostatjant de la plataforma tecnològica necessària per a fer funcionar l'e-padro de
l'AOC.

•

Servei d'hostatge de l’aplicació de Registre d'entrades i sortides de documents: Aquest
servei consisteix a hostatjar el Registre d'entrades i sortides de l'Ajuntament per tal que es
pugui beneficiar dels avantatges addicionals.

•

Hostatge del Sistema de Comptabilitat Local (SICAL), incloent-hi el registre de factures i
elaboració de pressupostos: Aquest servei consisteix a hostatjar el Sistema de
Comptabilitat Local (SICAL) per tal que l'Ajuntament es beneficiï dels avantatges
addicionals.

•

Pàgines web municipals:
Hostatge de continguts: s'ofereix el servei d'hostatjar la pàgina web de l'Ajuntament
que ho sol·liciti.
Desenvolupament i manteniment de pàgines web: el Consell ofereix als ajuntaments
que ho desitgin l'ajut en el manteniment de la informació del seu web. Per a aquest
servei addicional cal negociar les condicions en cada cas concret.

•

Hostatge d’altres aplicacions a sol·licitud de l’Ajuntament: En el cas que l'Ajuntament
disposi o vulgui adquirir alguna aplicació o sistema d'informació que requereix una
infraestructura superior a la que disposa en la seva xarxa local, el Consell li ofereix la
possibilitat, per mitjà d'aquest servei, de posar-l'hi en funcionament als servidors del
Consell, amb els consegüents avantatges addicionals.

Avantatges addicionals dels serveis ASP per a l'Ajuntament:








No ha de mantenir un servidor de bases de dades especialitzat.
No ha de disposar de l'aplicació, ni preocupar-se de les noves instal·lacions,
actualitzacions i manteniment.
No ha de disposar de sistemes de maquinari capacitats per a la tolerància d'errors.
No s'ha de preocupar de les còpies de seguretat ni de la integritat de la informació.
No s'ha de preocupar de la seguretat de la informació en tots els seus aspectes
(regulació del control d'accés, protecció contra intrusos, encriptació de dades, protecció
contra virus i altres elements patògens, etc.).
Disposa del servei de suport (detallat en aquest conveni) per tal de solucionar problemes
funcionals de qualsevol tipus: de funcionament de l'aplicació, de dubtes amb la
informació, de problemes d'impressió, de problemes en la xarxa local de l'Ajuntament,

Plaça Ajuntament, 6 - Telèfon 671350 - Fax 671228 - E-mail aj.banyeres@altanet.org - 43711 BANYERES DEL PENEDÈS - NIF P4302000G

CODI EXP.

NÚM. DOC

PAG.

C/11/029

02

6/22

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)
etc.
Serveis d’hostatge d’ofimàtica a mida: Aquest servei pot ser molt útil per als ajuntaments que no
desitgin fer una inversió en un servidor per a la seva xarxa local. En aquest cas, el Consell els ofereix
de tenir tota la base ofimàtica municipal en servidors del Consell, la qual cosa els permet, a banda de
beneficiar-se dels avantatges addicionals comuns als serveis ASP:
• Estructuració de documents que s’integren en els expedients administratius, segons
l’organització formal que tingui establerta l’Ajuntament.
• Suite d’aplicacions ofimàtiques (processador de textos, de càlcul, etc.).
Avantatges addicionals del servei de suport dels Ajuntaments:
 L'Ajuntament que contracti aquest servei pot arribar a l'extrem de no haver de tenir
servidor, i de retruc evitar les despeses i manteniments associats.
Servei de suport: Suport d'ofimàtica, d'informàtica de gestió i de sistemes i comunicacions: Es tracta
d'un servei complementari, però sens dubte un dels més importants. Mitjançant aquest servei, el
Consell pretén solucionar qualsevol incidència dins l'ampli espectre de problemes possibles en les
tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). Els tipus d'assistència que es presenten són els
següents:
• Suport de hot line.
• Suport de teleassistència.
• Suport amb desplaçament d'un tècnic
Avantatges addicionals del servei de suport dels ajuntaments:
 No és necessari que l'Ajuntament tingui contractat un tècnic informàtic.
 No és necessari disposar d'un contracte de manteniment per al HW.
 El Consell du a terme revisions periòdiques de manteniment que intenten garantir la
continuïtat funcional i anticipar-se a futurs problemes en matèria de tecnologies de la
informació i la comunicació.
Servei d'enginyeria: El Consell posa a la disposició dels ajuntaments els serveis dels enginyers de la
seva plantilla, per tal de dur a terme -prèvia petició- les següents tasques:
• Redacció de projectes en matèria d'informàtica i comunicacions.
• Assessorament sobre tecnologies de la informació i la comunicació.
• Control i seguiment de projectes.
Avantatges addicionals del Servei d'enginyeria dels ajuntaments:
 L'Ajuntament disposa en tot moment d'un servei d'assessoria en temes de tecnologies de
la informació i de la comunicació.
 L'Ajuntament té al seu abast enginyers preparats per a l'elaboració de projectes i per al
posterior seguiment i control en matèria de tecnologies de la informació i la comunicació.
Servei de seguretat:
• Servei de seguretat estàndard :
Seguretat de la informació en el sistema del Consell
Seguretat de control d'accés en el sistema del Consell
Seguretat avançada per fer front a virus, cucs, spyware en el sistema del Consell
Seguretat bàsica per fer front a virus, cucs, spyware en el sistema de l’Ajuntament

•

Servei de seguretat avançat:
Servei de seguretat estàndard
Seguretat de control d'accés en el sistema de l’Ajuntament
Seguretat avançada per fer front a virus, cucs, spyware en el sistema de l’Ajuntament

Avantatges addicionals del servei de seguretat dels ajuntaments:
 L'Ajuntament minimitza el risc de pèrdua d'informació i d'inutilitat del sistema.
Gestió informàtica integrada: Aquest servei es presenta com a integrador del projecte SITAC, per mitjà
del qual els ajuntaments disposen de personal especialitzat per a la gestió de la seva informàtica i
telecomunicacions, amb el compromís, per part del Consell, d'intentar aconseguir les solucions més
adequades quant a la relació qualitat/preu.
• Coordinació de l’evolució tecnològica
• Pla anual i pressupost de manteniment i reposició del sistema
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• Gestió de compres en matèria d’informàtica i comunicacions, i assessorament sobre
solucions i proveïdors adequats
Avantatges addicionals del servei de gestió integrada dels ajuntaments:
 L'Ajuntament no ha d'interactuar amb empreses que poden tenir interessos en les solucions que
aconsellen.
 L'Ajuntament s'estalvia de contrastar ofertes, productes i característiques tècniques.
 El Consell, que disposa de personal qualificat, intenta trobar les solucions més aconsellables,
cosa que permet optimitzar la relació qualitat/preu.
 El Consell s'ofereix a proposar a cada Ajuntament un pressupost anual en matèria d'informàtica
adaptat a les seves necessitats concretes.

Quart. Productes i serveis que específicament són objecte d’aquest conveni.
Per complir de manera eficient amb la finalitat de cooperació que aquest conveni pretén, es distingeixen dues
tipologies d'ajuntaments, segons disposin o no de personal propi, especialista en informàtica i
telecomunicacions, o d'un parc d'ordinadors superior a 30 unitats. Per aquest criteri els ajuntaments s'agrupen
en:

−
−

Grup A: ajuntaments d'Albinyana, Banyeres del Penedès, Bellvei, la Bisbal del Penedès, Bonastre, Llorenç
del Penedès, Masllorenç, el Montmell, Sant Jaume del Domenys i Santa Oliva.
Grup B: ajuntaments de l'Arboç, Calafell, Cunit i el Vendrell.

Els ajuntaments del grup A poden optar lliurement pels productes i serveis descrits en el catàleg inclòs en el
pacte 3 d'aquest conveni. En tot cas, quan un ajuntament opta per un servei ASP, per garantir la seguretat i
funcionalitat de tot el sistema (VPN comarcal), se li inclouen per defecte els següents
- Servei de Suport: Suport d'ofimàtica, d'informàtica de gestió i de sistemes i comunicacions.
• Suport de hot-line.
• Suport de teleassistència.
• Suport amb desplaçament d'un tècnic
- Servei de Seguretat:
• Servei de Seguretat estàndard
Seguretat de la informació en el Sistema del Consell
Seguretat de control d'accés en el Sistema del Consell
Seguretat avançada per fer front a virus, cucs, spyware en el Sistema del Consell.
Seguretat bàsica per fer front a virus, cucs, spyware en el Sistema de l’Ajuntament.
Per aquest conveni l’Ajuntament de Banyeres opta pels següents productes i serveis:
- Servei núm. 6: Servei de Suport
- Servei núm. 8: Servei de Seguretat
- Servei núm. 9: Servei de Gestió Informàtica Integrada

Cinquè. Confidencialitat i protecció de les dades
El Consell Comarcal garanteix que totes les dades de l’Ajuntament objecte del conveni, en especial les de
caràcter personal, seran utilitzats en la forma i amb les limitacions i drets que estableix la Llei Orgànica
15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal. El tractament i gestió de les dades
complirà l'estipulat en el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament a la Llei
orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal.
L’Ajuntament autoritza al Consell Comarcal l'ús i el tractament informàtic de les dades personals amb la finalitat
pròpia dels serveis que convenia, i fins i tot per a cedir-les a altres entitats amb relació regulada amb Consell
Comarcal i amb la finalitat exclusiva de prestar el servei.
En cap cas es donarà accés a dades personals recollides en una aplicació per a ser utilitzada en una altra. Els
accessos a les diferents aplicacions o dades es realitzaran sota claus de pas codificades secretes i per garantir
la responsabilitat del seu usuari identificaran persones físiques concretes. Les sol·licituds puntuals
d’explotacions del sistema que incorporin dades de caràcter personal, ja siguin en format magnètic o paper, es
formalitzaran documentalment sota signatura o acreditació d’autenticitat de la persona autoritzada per
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l’Ajuntament. El Consell Comarcal es compromet, en la utilització d'aquestes dades, a respectar la seva
confidencialitat accedint a elles únicament i exclusiva amb la finalitat de mantenir i donar suport al sistema, així
com a no cedir-los a terceres persones sense el consentiment exprés de l’Ajuntament i a utilitzar-les només
amb la finalitat per a la qual van ser introduïdes.
Les funcions d’Administrador del Sistema i de Sots-administrador del Sistema recauran en funcionaris de
carrera del Consell Comarcal i, per tant, sotmesos a un règim especial de responsabilitat. L’Administrador del
Sistema és l’enginyer-cap de Departament d’Informàtica i Telecomunicacions del Consell
Tot el personal del Consell Comarcal que per a l’exercici de les seves funcions tingui accés a dades tindrà ordres
estrictes i per escrit del seu deure de mantenir absoluta reserva i confidencialitat sobre el contingut de les
mateixes. Si hi ha indicis raonables de que alguna persona amb relació de servei amb el Consell Comarcal ha
trencat la seva obligació de confidencialitat, la Gerència comarcal li obrirà l’oportú expedient disciplinari per
depurar les responsabilitats que se’n derivin dels seus actes.
L’Ajuntament i, en tot, cas els ciutadans podran exercitar els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació
de les seves dades personals, de conformitat amb l'establert en la normativa vigent sobre protecció de dades
personals, dirigint-se a Consell Comarcal

Sisè. Drets i obligacions del Consell Comarcal
El Consell Comarcal portarà a terme la seva tasca d’acord amb les següents pautes:

•
•
•
•
•
•

•

Realitzarà la seva activitat amb la deguda diligència i bona fe.
Donarà estricte compliment al pacte “Confidencialitat i protecció de les dades”
Disposarà dels mitjans tècnics i humans necessaris per assegurar la confidencialitat de les comunicacions
telemàtiques entre l’Ajuntament i el Consell.
No difondrà, excepte autorització expressa i escrita de l’Ajuntament, cap tipus de dades emmagatzemades
en el sistema.
Prestarà els seus serveis al seu propi domicili, o bé, a les dependències de l’Ajuntament quan sigui
necessari per a la correcta prestació del servei.
Posarà a disposició de l’Ajuntament els mitjans tècnics i humans al seu abast per a l’òptima prestació del
servei, esforçant-se en què la prestació pugui desenvolupar-se amb la màxima continuïtat i seguretat, a
excepció de les possibles incidències que puguin produir-se fora del seu control o per causes produïdes per
força major, cas fortuït o acte d’un tercer.
Quan l’Ajuntament li ho sol·liciti i amb una periodicitat màxima trimestral, el Consell Comarcal, per mitjà
del suport informàtic i en els formats propis de les aplicacions, li lliurarà una còpia de les dades de la seva
propietat.

No obstant l’anterior, Consell Comarcal no serà responsable de les interrupcions de disponibilitat d'aquesta
informació motivades per les següents causes:

•
•
•
•
•
•
•

Errors en el contingut allotjat en l'espai atribuït a l’Ajuntament .
Errors produïts pels proveïdors d'accés, pels equips de comunicacions o per condicions transitòries
d'Internet.
Contaminació per virus en els equips de l’Ajuntament, llevat que tinguin conveniat el “servei avançat de
seguretat” i no en facin un mal o l’hagin manipulat.
Intrusions de tercers en el servei de l’Ajuntament sempre que Consell Comarcal hagi establert mesures
raonables de protecció.
Configuració defectuosa del servei per part de l’Ajuntament o de personal tècnic contractat per
l’Ajuntament.
Interrupcions de servei programades per motius de seguretat, o per reestructuració dels recursos
informàtics de Consell Comarcal i que hagin estat comunicades a l’Ajuntament amb una antelació mínima
de 24 hores
Errors produïts per programari de tercers.

L’Ajuntament exonera el Consell Comarcal de qualsevol responsabilitat relacionada amb el contingut de la
Informació lliurada al Consell Comarcal per al seu emmagatzematge.
El Consell Comarcal disposarà d'una adreça de correu electrònic en la qual qualsevol persona afectada per
l'activitat de l’Ajuntament en la xarxa, o per la informació dipositada en el servidor administrat per Consell
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Comarcal , pugui comunicar a l'administrador del sistema l'origen dels actes o la informació que consideri
il·lícits o immorals.

Setè. Drets i obligacions de l’Ajuntament
El Consell Comarcal usarà els serveis d’acord amb les següents pautes:

•

•

•
•

•

•

L’Ajuntament es compromet a no fer un ús del serveis contrari a la bona fe. En particular es prohibeix
explícitament:
o
A donar accés a terceres persones que no tinguin relació de servei amb l’Ajuntament.
o
A qualsevol utilització que resulti contrària a la Llei.
o
A la recollida i/o utilització de dades personals d'altres usuaris sense el seu consentiment exprés o
contravenint el disposat en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades
de Caràcter Personal.
L’Ajuntament és l'únic responsable en front de qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial,
iniciada per terceres persones tant contra el propi Ajuntament com contra Consell Comarcal, basada en el
contingut d'aquesta informació, assumint l’ajuntament quantes despeses, costos i indemnitzacions siguin
atribuïdes al Consell Comarcal amb motiu d’aquestes reclamacions o accions legals.
L’Ajuntament reconeix que la informació a la qual pot accedir a través del servei d'accés és responsabilitat
de qui l'elabora. En conseqüència, Consell Comarcal no serà responsable en cap cas i en cap concepte del
contingut de la informació.
Amb la finalitat de prevenir infraccions en les quals Consell Comarcal pugui ser declarat responsable civil
subsidiari, l’Ajuntament autoritza expressament a Consell Comarcal a efectuar les mesures de control
necessàries per a comprovar la licitud de la informació dipositada en el servidor que es troba sota la seva
administració. Aquesta autorització inclou el monitoratge de la informació que viatja pels sistemes de
comunicació de la xarxa i l'accés a àrees protegides mitjançant contrasenya. L’Ajuntament també autoritza
a Consell Comarcal a facilitar les dades que li siguin requerits per les forces de seguretat de l'Estat o de la
Generalitat, en el curs d'una investigació judicial i/o policial.
L’Ajuntament és l'únic responsable de la utilització, conservació i confidencialitat de les contrasenyes
assignades als usuaris adscrits a la seva organització. La contrasenya, és l’element que permet la
identificació de l'usuari i li dóna accés a la Xarxa VP Comarcal, i facilitant-li accedir a la informació inherent
als serveis objecte d’aquest conveni. L'ús d'aquests identificadors, fins i tot per terceres persones, es
produeix sota l'única responsabilitat de l’Ajuntament, tenint en compte que són la clau de pas per accedir a
informació confidencial. L’Ajuntament, per mitjà del delegat municipal del sistema, informarà al Consell
Comarcal de les altes i baixes que es produeixin en la seva organització, amb la finalitat de que les claus de
pas donades sempre es corresponguin amb les persones que efectivament són els usuaris dels sistema.
L’Ajuntament és responsable de la custòdia i seguretat de les còpies de les bases de dades que li lliuri el
Consell a la seva sol·licitud. L’Ajuntament posarà els mitjans adequats per impedir l’accés a les dades de
terceres persones no autoritzades.

Vuitè. Garanties d’intervenció en favor dels ajuntaments signants
Es constituirà una Comissió Tècnica del Conveni SITAC integrada pels delegats municipals del sistema i
l'administrador del sistema, sota la presidència de la Gerència Comarcal, amb la finalitat de traslladar propostes
a la Conselleria-delegada de Règim Intern i Qualitat dels Serveis, sobre els següents apartats:







Definició de l'estratègia de suport comarcal als ajuntaments en tecnologies de la informació i les
comunicacions (TIC)
Identificació de necessitats tecnològiques canviants dels ajuntaments
Priorització de les inversions
Estandardització d'actuacions per cercar economies d'escala
Coordinació de la formació del personal en TIC

La Comissió Tècnica es reunirà amb una periodicitat mínima semestral i el seu funcionament s’ajusta al que
disposa la Llei de règim jurídic i del procediment administratiu comú pels òrgans col·legiats. La Comissió
començarà les serves reunions de manera presencial, però en la mesura de les possibilitats tècniques es tendirà
a que alguna de les seves sessions siguin telemàtiques.
D
urant el primer trimestre següent a la finalització de l’exercici, el Consell Comarcal presentarà als ajuntaments
una memòria de les actuacions realitzades durant l'any, en la qual s'incorporarà un resum econòmic dels
ingressos i despeses.
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Novè. Notificacions entre les parts per la prestació del servei
Els avisos i comunicacions que es preveuen en aquest conveni entre Ajuntament i Consell Comarcal es
realitzaran entre la Unitat de Suport i el Delegat municipal del sistema. El mitjà habitual pel qual es realitzaran
les notificacions serà el per correu electrònic.
És per això, que l’Ajuntament s’obliga a mantenir operatives, actives i actualitzades, les adreces de correu
electrònic que li identifiquen com “client del sistema”. El Consell Comarcal no serà en cap cas responsable de la
manca de notificació conseqüència de la falta d'operativitat d’aquestes adreces.

Desè. Garantia de la prestació del servei
Consell Comarcal garanteix la disponibilitat dels serveis ASP en un mínim del 95,00% de les hores laborals,
enteses com períodes diaris de 8 a 15 hores de dilluns a divendres i de 17 a 19, 30 dilluns i dimecres, durant
els calendari laboral vigent al municipi del Vendrell.
El Consell Comarcal es compromet a realitzar el màxim esforç a mantenir la funcionalitat del sistema en el
compliment de les seves obligacions derivades d’aquest conveni. Això no obstant, no és tècnicament possible
garantir absolutament (100%), explícita o implícitament, la continuïtat del servei en un moment determinat, la
completa integritat de tota la informació emmagatzemada o transferida a través del seu sistema o d'Internet. El
Consell Comarcal tampoc es pot fer responsable de l'accés no autoritzat per tercers a informació de
l’Ajuntament emmagatzemada en sistema, pèrdua o corrupció de la mateixa.

Onzè. Drets de propietat
L’Ajuntament garanteix que és propietari de la informació emmagatzemada en l'àrea assignada del sistema.
El Consell Comarcal garanteix que és propietari de tots els drets sobre els serveis i coneixements relacionats
amb el disseny i funcionament dels paquets de servei que ofereix, així com del maquinari i programari
necessari per a fer-los funcionar, llevat de les aplicacions en règim “d’hostatge a sol·licitud de l’Ajuntament”. En
aquest cas, l’Ajuntament és compromet a tenir en tot moment la llicència que l’habilita per a l’ús legal del
programa.
El present conveni no constitueix una llicència per a que l’Ajuntament usi els serveis de forma contraria o
abusiva als drets d’explotació de propietat intel·lectual dels proveïdors.

Dotzè. Modificacions al conveni
Consell Comarcal podrà en tot moment fer modificacions en els termes d'aquest conveni si ho comunica a
l’Ajuntament amb almenys 30 dies d'antelació. S'entendrà que e l’Ajuntament ho accepta si passat aquest
període continua utilitzant els serveis de Consell Comarcal.
L’Ajuntament podrà ampliar o disminuir la seva demanda expressa de serveis. Aquesta modificació de conveni
es formalitzarà per mitjà d’annex.

Tretzè. Cessió de serveis a terceres persones
L’Ajuntament no cedirà serveis obtinguts per mitjà d’aquest conveni a terceres persones sense el coneixement i
autorització prèvia, i per escrit, del Consell Comarcal.

Catorzè. Vigència i resolució del contracte.
El conveni serà vigent durant l’any natural en que se signi, i tàcitament prorrogable per anualitats naturals, llevat de
denúncia expressa de qualsevol de les parts comunicada fefaentment amb una antelació mínima d'un mes.
Les modificacions que s’introdueixin en el conveni, tant per incorporar nous productes i/o serveis com per reduirlos, entraran en vigència des de la signatura de l’annex de formalització, llevat que per motius tècnics es prevegi a
l’annex un període d’adaptació.
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Consell Comarcal podrà resoldre de forma immediata el present conveni en cas d'incompliment greu o reiterat
per part de l’Ajuntament de les seves obligacions en ús dels serveis establertes en el present conveni. En
aquest supòsit l’ajuntament perdrà qualsevol dret a reclamació o indemnització.

Quinzè. Retorn de les dades en cas de d’extinció dl contracte.
Si el contracte esdevé ineficaç per extinció del termini de vigència o per resolució, el Consell Comarcal de
manera immediata lliurarà a l’Ajuntament les dades de la seva propietat i procedirà, simultàniament, a esborrar
les mateixes dels seus registres informàtics. Aquest traspàs es farà mitjançant suport informàtic, en els formats
propis de les aplicacions en les que es treballa. El Consell Comarcal procurà facilitar la tasca de l’Ajuntament,
això no obstant no s’obliga a la transformació de formats de dades. El retorn de les dades es formalitzarà en
una acta signada per les dues parts, a partir de la qual el Consell Comarcal romandrà exonerat de qualsevol
responsabilitat sobre les mateixes.

Setzè. Llei aplicable i tribunals competents.
En el no previst en aquest conveni, així com en la interpretació i resolució dels conflictes que poguessin sorgir
entre les parts com a conseqüència del mateix, s’estableix que una comissió d’arbitratge i seguiment, formada
per dos representats de cada part, intentarà una solució equitativa. Aquesta comissió pot demanar
l’assessorament de juristes especialistes en dret informàtic i/o tècnics independents acceptats per ambdues
parts.
Si qualsevol part d'aquest conveni fos contrària a dret i, per tant, invàlida, això no afectarà a les altres
disposicions conformes a dret. Les parts es comprometen a renegociar aquelles parts del conveni que
resultessin nul·les i a incorporar-les a la resta del contracte.
Per a resoldre quantes divergències poguessin sorgir com a conseqüència de la interpretació i execució del
present contracte, ambdues parts se sotmetran a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals del
Vendrell, renunciant expressament al seu fur propi, de ser altre.

Dissetè. Aportació i forma d’ingrés
El sistema de càlcul de l’aportació dels ajuntaments del grup A està basat en els següents paràmetres:
Aportació del Consell Comarcal
Població relativa de l’Ajuntament respecte de la resta d’ajuntaments associats
Serveis escollits per l’Ajuntament, específicament enumerats en el pacte quart (cost relatiu del servei
respecte del cost total)
Tarifa mínima de connexió.
L’aportació de cada ajuntament és la que figura en la columna “preu any personalitzat”, de l’annex 1 d’aquest
conveni.
El sistema de càlcul de l’aportació dels ajuntaments del grup B està basat en els següents paràmetres:
Aportació del Consell Comarcal
Cost del servei demandat per l’Ajuntament
Quota mínima de conveni
L’aportació de cada ajuntament és la que figura en la columna “preu any personalitzat”, de l’annex 1 d’aquest
conveni.
L’aportació municipal s’ingressarà a la Tresoreria del Consell abans del dia 1 d’abril de l’any en curs.
L’Ajuntament accepta expressament la compensació automàtica de deutes vençuts.
En cas de pròrroga, l’aportació per l’any es fixarà pel sistema de càlcul descrit, mitjançant una addenda
econòmica, en la qual s’actualitzaran les dades d’aquell any en concret. El Consell Comarcal pot variar la seva
aportació.

I perquè consti se signa el present conveni, en el lloc i data esmentats al principi, en duplicat exemplar, dels
quals un roman en poder de cada part.
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El president del Consell
L'alcaldessa
Comarcal del Baix Penedès
de l'Ajuntament de Banyeres del Penedès

El secretari acctal. del Consell
Comarcal del Baix Penedès

El secretari
de l'Ajuntament de Banyeres del Penedès

........................................................................................................................................
SEGON.- Autoritzar la despesa que suposa la signatura del present conveni.
TERCER.- Autoritzar a la Alcaldessa la signatura d’aquells documents necessaris per fer efectiu el
present acord.
Intervencions:
Sra. Alcaldessa: en adherim a tres serveis;
- Servei núm. 6: Servei de Suport
- Servei núm. 8: Servei de Seguretat
- Servei núm. 9: Servei de Gestió Informàtica Integrada

Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada amb el
següent resultat:

Vots a favor: 4 del grup CiU, 2 del grup ICV i 5 del PSC

Vots en contra: 0.

Abstencions:0.

Resultat: aprovació per UNANIMITAT DELS PRESENTS.

2. APROVAR, SI S’ESCAU, EL CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ A FAVOR DEL
CONSORCI LOCALRET PER A LA COMPRA AGREGADA DELS SERVEIS DE
TELECOMUNICACIONS, C/10/285.

Antecedents.
1.El Consorci Localret agrupa més de 800 municipis de tot Catalunya junt amb les entitats
municipalistes, amb la finalitat, entre d’altres, de donar suport tècnic als municipis en el
desplegament de les xarxes de telecomunicacions, fer d’interlocutor amb els operadors i, també,
promoure i coordinar accions que facilitin als ens consorciats reduir el volum de facturació i millorar
les condicions tècniques de prestació dels serveis de telecomunicacions corporatives.
2. El Consorci Localret ha endegat diversos processos al territori, consistents en un conjunt
d’actuacions que permeten optimitzar l’ús de les tecnologies de la informació, la comunicació i
minimitzar els costos dels serveis de telecomunicacions corporatives (veu, mòbil i dades).
3. La Diputació de Tarragona ha aprovat un conveni de col·laboració amb el Consorci Localret per a
la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions.
4. L’Ajuntament de Banyeres del Penedès està interessat en participar en el futur procés de compra
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agregada del servei de telecomunicacions a endegar pel Consorci Localret, per tal de minimitzar els
costos de les seves comunicacions corporatives.
Fonaments de dret.
1. L’article 189.2 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, reconeix la
possibilitat d’acords entre les corporacions locals per dur a terme sistemes d’adquisició
centralitzada.
2. El conveni, com a tècnica adequada de cooperació entre les diverses administracions públiques,
és la via que permet articular les relacions entre el Consorci Localret i els ens locals, per tal
d’assolir els interessos comuns.
3. Article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, arts. 303 a 311
del Decret 179/95, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals, els articles 9 i 15 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, i els articles 107 a 112 i 116 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, que reconeix a les
administracions locals atribucions per establir convenis de cooperació tècnica i administrativa en
assumptes d’interès comú mitjançant la figura de l’encàrrec de gestió.

En conseqüència, es proposa al Ple l’aprovació dels següents acords:
Primer. Encarregar al Consorci Localret la gestió de la compra agregada dels serveis de
telecomunicacions (mòbil) de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès i dels seus organismes
autònoms, mitjançant la contractació centralitzada en el Consorci Localret, i junt amb tots aquells
ens locals de les comarques de Tarragona i de les Terres de l’Ebre que també s’hi adhereixin, a fi
d’obtenir estalvi econòmic i procedimental.
Segon. Aprovar el Conveni entre l’Ajuntament de Banyeres del Penedès i el Consorci Locaret, pel
qual es regulen els termes de l’encàrrec de gestió, que es transcriu a continuació:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI LOCALRET I L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS
PER A LA CONTRACTACIÓ CENTRALITZADA DE SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS (MÒBIL).
A Barcelona, 1 de febrer de 2011

REUNITS
D’una banda, l’Il·lm. Sr. Pere Navarro i Morera, en representació del Consorci Localret, en la seva condició de
president, assistit pel secretari del Consorci, Sr. Jordi Cases i Pallarès que en dona fe.
D’una altra, l’Il·lma. Sra. Núria Figueras Tuset, en representació de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, en
la seva condició del Alcaldessa.
Ambdues parts es reconeixen capacitat legal per a l’atorgament d’aquest acte i a títol de preàmbul;
EXPOSEN
I. Que des del Consorci Localret es considera d’interès prioritari endegar el conjunt d’actuacions que han de
permetre optimitzar l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació i minimitzar el cost dels serveis de
telecomunicacions que els operadors presten als ens locals del territori de les comarques del Camp de
Tarragona i les Terres de l’Ebre , per això es planteja la possibilitat d’agregar la demanda de determinats
serveis dels municipis amb un interès comú d’estalvi econòmic i procedimental.
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II. Que des de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès estan interessats en participar en el futur procés de
compra agregada de serveis de telecomunicacions a endegar pel Consorci Localret, per tal de minimitzar els
costos de les seves comunicacions corporatives.

III. Que el Consorci local Localret agrupa més de 800 municipis de tot Catalunya junt amb les entitats
municipalistes, amb la finalitat, entre d’altres, de donar suport tècnic als municipis en el desplegament de les
xarxes de telecomunicacions, fer d’interlocutor amb diversos operadors i també promoure i coordinar accions
que facilitin als ajuntaments reduir el volum de facturació i millorar les condicions tècniques de prestació dels
serveis de telecomunicacions corporatives.
IV. Que entre les funcions assignades al Consorci Localret, d’acord amb l’art. 10 dels seus Estatuts fundacionals, hi
ha la de contractar i/o gestionar la prestació de serveis de telecomunicacions en l'àmbit dels municipis consorciats i
que, per tal de dur a terme aquesta, va aprovar un acord marc d’homologació de serveis de telecomunicacions amb
els tres principals operadors del mercat, a més de poder actuar com a sistema de contractació centralitzada en els
termes que preveu l’article 187 de la Llei 30/2007 de contractes del sector públic.
V. Que l’article 189.2 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, reconeix la
possibilitat d’acords entres les corporacions locals, per a dur a terme sistemes d’adquisició centralitzada.
VI. Que la via d’articular les relacions entre el Consorci Localret i l’Ajuntament/ EMD/Consell Comarcal, per
assolir els interessos comuns, i com una tècnica adequada de cooperació entre les diverses administracions
públiques, és el conveni.
VII. Que ambdues parts actuen en base a les potestats que l’art. 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local, arts. 303 a 311 del Decret 179/95, de 13 de juny, que aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, els articles 9 i 15 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les
administracions públiques del procediment administratiu comú, i els articles 107 a 112 i 116 de la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, que
reconeix a les administracions locals atribucions per establir convenis de cooperació tècnica i administrativa en
assumptes d’interès comú mitjançant la figura de la comanda de gestió.
Per tot això, ambdues parts acorden formalitzar aquest conveni per a l’encàrrec de la gestió de la compra dels
serveis de telecomunicacions (veu i mòbil) de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès al Consorci Localret,
mitjançant la transferència de l’activitat administrativa reduïda als aspectes materials i tècnics de la compra i,
amb subjecció a les següents:

1.-

CLÀUSULES

Primera.- OBJECTE
El present Conveni té per objecte establir les bases i condicions mitjançant les quals l’Ajuntament de Banyeres
del Penedès encarrega al Consorci Localret la gestió de la compra agregada dels serveis de telecomunicacions
(mòbil), mitjançant la contractació centralitzada en el Consorci Localret, i junt amb tots aquells ens locals de les
comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre que també s’hi adhereixin a fi d’obtenir estalvi
econòmic i procedimental.
Segona.- ÀMBIT SUBJECTIU
El present Conveni entre el Consorci Localret i l’Ajuntament de Banyeres del Penedès es farà extensible als
organismes autònoms d’aquest, entenent-se que qualsevol menció que es faci en el present conveni de l’entitat
local, es farà extensible als seus organismes autònoms sens perjudici d’allò disposat en l’article 4.1.g de la Llei de
contractes del sector públic.
Tercera.- PROCEDIMENT I OBLIGACIONS DE LES PARTS
3.1 CONSORCI LOCALRET
a.Realitzarà les accions de recaptació de la informació necessàries, per analitzar la despesa en serveis de
comunicacions telefòniques i de les infraestructures de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès;
b.Elaborarà l’expedient de contractació centralitzada, per tots aquells ens locals que s’hi adhereixin a la
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mateixa, de les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre, des de l’elaboració i aprovació
del plec fins a la signatura del contracte, amb l’excepció de l’aprovació i disposició de la despesa i la seva
ordenació i pagament, que correspondrà a cada l’Ajuntament de Banyeres del Penedès. Localret no inclourà
a l’expedient de contractació a cap ens local del que no disposi de tota la documentació requerida;
c.El procediment d’adjudicació serà el procediment negociat, per raó d’haver-hi un acord marc d’homologació
dels serveis de telecomunicacions, posat a disposició dels ens locals per part del Consorci Localret;
d.Un cop adjudicat el contracte, donarà suport tècnic necessari a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès per a
la implantació dels serveis;
e.Vetllarà per la correcta execució del contracte, coordinant les incidències entre les operadores, La Diputació
de Tarragona i l’Ajuntament de Banyeres del Penedès;
f.Mantindrà l’inventari de serveis actualitzat;
g.Negociarà i aprovarà, si s’escau, la pròrroga del contracte amb les operadores.
3.2 L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS
a.Designarà una persona de la seva organització per tal que exerceixi les tasques d’interlocutor
tecnològic i administratiu amb la Diputació de Tarragona i el Consorci Localret.

b.-

Facilitarà l’accés a la facturació a fi de que el consorci Localret pugui obtenir les dades necessàries
sobre consums i previsió de la despesa

c.-

Aprovarà la despesa IVA inclòs, prevista per l’execució del contracte de serveis de telecomunicacions
(mòbil) durant el període de durada del contracte, i remetrà el document comptable a la Diputació de
Tarragona per la seva posterior remissió , per part d’aquesta, al Consorci Localret;

d.-

Un cop valorades les ofertes dels licitadors corresponents per part del Consorci Localret i, abans que
aquest dugui a terme l’adjudicació del contracte, aprovarà el compromís de despesa i remetrà el
document comptable D corresponent a l’exercici en curs, assumint pels exercicis futurs el compromís de
consignació pressupostària suficient i adequada.

Quarta .- COST I FINANÇAMENT

4.1.- Cost
El cost total del projecte resulta d’aplicar un percentatge del 5% sobre el preu de sortida del contracte, que es
determina en funció del numero d’Ajuntaments, EMD, Consells Comarcals participants i la seva previsió de
despesa en serveis de telecomunicacions, segons els barems indicats a continuació:


Per les tasques d’impuls i seguiment efectuades pel Consorci Localret, la quantitat resultant d’aplicar
un percentatge del 3,5% sobre el referit preu de sortida.



Pel suport facilitat per La Diputació, la quantitat proporcional resultant d’aplicar un percentatge del
1,5% sobre el referit preu de sortida, associat a la previsió de despesa dels l’Ajuntaments, EMD, Consells
Comarcals dins del seu àmbit territorial.

4.2.- Finançament
El finançament del cost especificat en l’apartat anterior, anirà a càrrec del operador o operadores adjudicatàries
del contracte de serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i dades) en els termes que es fixaran en els plecs de
clàusules econòmic administratives de la contractació centralitzada.
A tal efecte, el Consorci Localret es compromet a especificar en els plecs aquestes obligacions per part del
operador o operadores adjudicatàries de la contractació, així com les condicions i terminis de pagament.
Cinquena.- RELACIONS AMB EL PROVEÏDOR
A partir de la signatura del contracte, les relacions s’establiran entre l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, i
l’adjudicatari. L’empresa tindrà l’obligació contractual de donar el servei a l’Ajuntament de Banyeres del
Penedès d’acord amb el preu i condicions fixades en el contracte, i l’Ajuntament de Banyeres del Penedès
pagarà a l’adjudicatari les factures respectives en el termini màxim de dos mesos.
Un cop signat el contracte, l’Ajuntament de Banyeres del Penedès es subrogarà en la posició del Consorci
Localret pel que fa al compliment del contracte i els seus possibles incompliments.
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Sisena.- COMUNICACIÓ D’INCIDÈNCIES
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès comunicarà a la Diputació i al Consorci Localret les incidències que es
derivin del desenvolupament de l’execució del contracte, pel seu coneixement i als efectes de constància
administrativa per una possible resolució.
Setena.- DURADA I RESOLUCIÓ
La durada del Conveni és des de la data de la seva signatura fins a la finalització del corresponent contracte de
serveis de telecomunicacions (veu i mòbil), incloses les seves pròrrogues. En el cas que qualsevol de les parts
no donés compliment a les obligacions que li corresponen, l’altra part podrà denunciar aquest Conveni.
Vuitena.- JURISDICCIÓ COMPETENT
Les qüestions litigioses que puguin sorgir de l'aplicació o interpretació i compliment d'aquest Conveni, seran de
coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

I per deixar-ne constància, com a prova de conformitat, les parts signen aquest Conveni, que s’estén per
duplicat i a un sol efecte, en la data i lloc esmentats a l’encapçalament.

Pel Consorci Localret,

Per l’Ajuntament de Banyeres del Penedès,

Pere Navarro i Morera
President

Núria Figueras Tuset
Alcaldessa

En dono fe,

Jordi Cases i Pallarès
Secretari

Tercer. Autoritzar al Consorci Localret perquè en nom i representació de l’Ajuntament de Banyeres
del Penedès pugui demanar a qualsevol operador de telecomunicacions les dades de facturació i
consum corresponents a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès i els seus organismes autònoms, a
fi que el Consorci Localret pugui efectuar l’anàlisi de la despesa en comunicacions telefòniques i de
les infrastructures, per tal de dur a terme la redacció dels plecs econòmic administratius i tècnics
que han de regular la contractació d’aquells serveis; havent-se d’interpretar aquesta autorització
de la forma més àmplia possible.
Quart. Autoritzar una despesa aproximada de 6.720 euros.
Cinquè. Notificar aquest acord al Consorci Localret i al Servei d’Assistència Municipal de la
Diputació de Tarragona.
Sisè. Publicar íntegrament el Conveni, un cop signat, en el Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona, de conformitat amb l’establert a l’article 15 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú i article 112.2 de la Llei 26/2010,
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Intervencions:
No es realitzen.
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada amb el
següent resultat:
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Vots a favor: 4 del grup CiU, 2 del grup ICV i 5 del PSC
Vots en contra: 0.
Abstencions:0.

Resultat: aprovació per UNANIMITAT DELS PRESENTS.
3. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ EN
RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DE SUBVENCIONS MUNICIPALS A
JOVES PER LA COMPRA O CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE, C/11/001.
Donada la voluntat de l’equip de govern de establir mesures d’ajuda als joves que adquireixin o
construeixin un habitatge, i donat la crisis econòmica en general i financera en particular que
estem patint respecte els criteris per a la concertació de préstecs hipotecaris, per això s’elaboren
les presents bases.
BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DE
SUBVENCIONS MUNICIPALS A JOVES PER LA COMPRA O CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE,
C/11/001.
La normativa d’aplicació és la Llei General de Subvencions 38/2003, de 17 de novembre (en
endavant LGS), el Reglament de la Llei General de Subvencions 887/2006 de 21 de juliol, el Text
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya 2/2003, de 28 d’abril i el Reglament
d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals 179/1995, de 13 de juny.
Primera.- l’Ajuntament de Banyeres del Penedès podrà concedir subvencions a joves del municipi,
destinades a la compra o construcció que hagi de constituir residència permanent del beneficiari o
beneficiaris de la subvenció.
Per compra d’habitatge senten tan els de nova construcció com els usats.
Segona.- Poden optar a la subvenció les persones que reuneixin simultàniament tots els següents
requisits:
1. Que hagi adquirit o adquireixi o hagi construït un habitatge al terme municipal de Banyeres
del Penedès, des del 1 de gener de 2009 a la data de finalització de la presentació de la
sol·licitud de subvenció. Cal justificar que l’habitatge es destina o destinarà a residència
permanent
2. Ser menor de 35 anys en el moment de la finalització del termini per a presentar la
sol·licitud.
3. Estar empadronat/da a Banyeres del Penedès com a mínim tres anys anterior al termini per
a presentar la sol·licitud.
4. Que la persona sol·licitant no sigui propietària de cap bé immoble, ni hagi alienat per títol
onerós o lucratiu un habitatge en el període de tres anys anteriors al termini per a
presentar la sol·licitud.
5. No haver renunciat el sol·licitant a l’adjudicació efectuada al seu favor d’un habitatge de
promoció pública, en règim de venda, durant els tres anys anteriors a la sol·licitud, tret que
la renúncia s’estimi justificada.
6. No haver estat beneficiari de cap altre actuació per part de l’Ajuntament per adquisició
d’habitatge al municipi. S’entendrà que no ha estat beneficiari de cap actuació la persona
que ha adquirit un d’habitatge de qualsevol tipologia de protecció.
7. No haver obtingut les persones sol·licitants les subvencions previstes en aquestes bases
amb anterioritat.
8. No estar sotmès a cap incompatibilitat regulada a l’art 13 de la LGS 38/2003:
a) Haver estat condemnat mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la
possibilitat d’obtenir subvencions o ajuts públics.
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b) Haver sol·licitat la declaració de concurs, haver estat declarats insolvents en qualsevol
procediment, estar declarats en concurs, estar subjectes a intervenció judicial o haver
estat inhabilitats d’acord amb la Llei concursal sense que hagi conclòs el període
d’inhabilitació fixat a la sentència de qualificació del concurs.
c) Haver donat lloc, per una causa de la qual hagin estat declarats culpables, a la
resolució ferma de qualsevol contracte subscrit amb l’Administració.
d) Que la persona física, els administradors de les societats mercantils o els que tinguin la
representació legal d’altres persones jurídiques, estiguin incursos en algun dels
supòsits de la Llei 12/1995, d’11 de maig, d’incompatibilitats dels membres del Govern
de la Nació i dels alts càrrecs de l’Administració General de l’Estat; de la Llei 53/1984,
de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions
públiques, o que es tracti de qualsevol dels càrrecs electius que regula la Llei orgànica
5/1985, de 19 de juny,del règim electoral general, en els termes que estableixi aquesta
normativa o la normativa autonòmica que reguli aquestes matèries.
e) No estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o davant la
Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en la forma que es determini
per reglament.
f) Tenir la residència fiscal en un país o un territori qualificat per reglament com a paradís
fiscal.
g) No estar al corrent de pagament d’obligacions per reintegrament de subvencions en els
termes que es determinin per reglament.
h) Haver estat sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat
d’obtenir subvencions segons aquesta Llei o la Llei general tributària.

9. Que els ingressos ponderats dels titulars de l’habitatge no siguin superiors en còmput anual
de l’any 2009:
1 membre
20.000€

2 membres
21.500€

3 membres
23.000€

4 membres
24.500€

10. L’habitatge adquirit o construït no pot tenir una superfície útil superior a 90 m2.
11. Caldrà mantenir la propietat de l’habitatge, al menys durant cinc anys i en cas que es
transmeti l’habitatge dins d’aquest període per qualsevol títol jurídic, el beneficiari estarà
obligat a retornar la subvenció atorgada. Restaran exemptes de retorn quan l’alienació
deriva d’una execució hipotecària.

Tercera.- En cas que més d’una persona pugui ser beneficiària de la subvenció perquè la compra
es formalitzi en règim de copropietat, només es concedirà subvenció per a un titular beneficiari.
Quarta.- Les sol·licituds s’hauran de presentar al Registre de l’Ajuntament, Plaça de l’Ajuntament
núm. 6 o a qualsevol de les formes establertes a la Llei de Règim Jurídic i Procediment
administratiu comú 30/1992 de 26 de novembre, dins del termini fixat a la convocatòria.
Cinquena.- Es faculta a la Junta de Govern Local perquè aprovi les convocatòries de les
subvencions motiu de les presents bases i estableixi els terminis per a la presentació de les
sol·licituds.
Sisena.- S’acorda la constitució de la comissió de valoració i proposta, que estarà integrada per
l’Alcalde/ssa que la presidirà, el/la Regidor/a de Joventut, el/la Regidor/a d’Hisenda i Tresorer/a i
per un/a tècnic/a dels Serveis Socials. Actuarà com a Secretari/a qui ho sigui de la Corporació. Les
propostes hauran d’estar degudament motivades. Es podran sol·licitar els informes escaients a
d’altres professionals.
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Setena.- Les propostes d’atorgament de subvencions s’han de sotmetre a l’acord de la Junta de
Govern Local i notificar als beneficiaris.
Vuitena.- La quantia de la subvenció serà de 600 euros, tant per compra com construcció.
Novena.- La quantia total concedida no podrà superar, globalment, els imports previstos als
pressupost de l’Ajuntament.
Desena.- En cas que el nombre de persones beneficiàries superin el import pressupostat, el criteri
per distribuir les subvencions atendrà als preus dels habitatges adquirits i construïts, de menys a
més import. Així les coses, serà beneficiari preferent aquella persona que hagi adquirit o construït
un habitatge de menys import respecte la que l’hagi adquirit o construït de superior import.
Onzena.- En aplicació de l’art 9.3 de la Llei 38/2003 i 124.2 i 3 del Reglament d’Obres Activitats i
Serveis dels Ens Locals 175/1995, l’òrgan competent per l’aprovació d’aquestes bases és el Ple i
s’hauran de sotmetre a informació pública pel termini de 20 dies hàbils i es publicaran al BOP i al
taulell d’anuncis de la Corporació. Una referència d’aquest anunci es publicarà al DOGC. Les bases
esdevindran definitives en cas que no es presentin al·legacions.
Dotzena.- La documentació que s’ha de presentar es tota aquella que demostri que es reuneixen
els requisits establerts a la base Segona, en concret cal presentar:
a) Fotocòpia confrontada del DNI del sol·licitant.
b) Original de la escriptura pública de compra venda.
c) Original de la escriptura de declaració d’obra nova, certificat de final d’obra i pressupost
del cost de les obres signat per tècnic competent.
d) Declaració jurada de no estar sotmès a cap incompatibilitat per ser beneficiari de
subvencions públiques, atès l’art 13 de la LGS.
e) Original i còpia de la darrera declaració de la renda, complerta.
f) En cas contrari, certificat d’altes i baixes a la Seguretat Social.
g) En cas de ser treballador per compte d’altre, certificat d’ingressos i retencions a compte
de l’IRPF corresponents a l’any 2009 emesos per l’empresa en els períodes que s’hi
hagi treballat.
h) Si s’ha estat a l’atur, certificat de l’Oficina de Treball de la Generalitat, amb indicació
del període i de l’import percebut.
i) Si és autònom, certificat de les bases de cotització a la Seguretat Social i fotocòpia del
darrer certificat d’ingressos i retencions a compte de l’IRPF.
j) Si és pensionista, certificat de la pensió percebuda l’any 2009, amb indicació de
l’import.
Tretzena.- Atès l’art. 18 de la Llei 38/2003 l’atorgament de les subvencions es publicaran al taulell
d’anuncis de l’ajuntament.
Disposició final única.- Aquestes bases restaran vigents en tant no s’aprovin unes altres que les
deroguin o modifiquin. Es faculta a la Junta de Govern Local perquè aprovi les convocatòries anuals
que consideri amb les limitacions pressupostàries de es determinin.
Disposició derogatòria única.- Queden derogades les “bases reguladores de la concessió de
subvencions municipals a joves menors de trenta anys per a la compra o construcció d’habitatges
corresponents a l’exercici 2006”, en allò que contraposi a les presents Bases.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
ÚNIC: aprovar les bases reguladores de la concessió en règim de concurrència competitiva de
subvencions municipals a joves per la compra o construcció d’habitatge.
Intervencions:
Sra. Alcaldessa: hi ha un error, es van adquirir habitatges de protecció oficial de la promoció
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Camí de L’Arboç al final de 2009 tot i que les claus es van ser lliurades al 2010, per aquest motiu
es proposa modificar la base segona núm. 1 i en comptes de 1 de gener de 2010 posar 1 de gener
de 2009.
Per unanimitat s’acorda passar del 2010 al 2009.
Sra. Alcaldessa: volíem fer les bases. Les llegeix.
Els joves ho valoraran positivament i per això ho hem fet.
Sr. Menéndez: está bien, es necesario. Hay muchas ganas a cuatro meses de las elecciones. En
2007 y 2008 había presupuesto y no se hizo nada. A ver que milagros hacemos con los que
compraron en 2009 y 2010.
Sra. Alcaldessa: hem treballat sempre, no nomes ara, hem fet moltes coses. Es dóna suport a
joves que han comprat al 2009, 2010 i 2011.
Sr. Inglada: ara si que s’incentiva la compra i la construcció, a la seva època Sr. Avelino no.

Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada amb el
següent resultat:

Vots a favor: 4 del grup CiU, 2 del grup ICV i 5 del PSC

Vots en contra: 0.

Abstencions:0.

Resultat: aprovació per UNANIMITAT DELS PRESENTS.

4. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPAL DE CIU I D’ICVEUIA-EPM A L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS DE REBUIG A LA
SENTÈNCIA DEL SUPREM CONTRA LA IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA DE LES ESCOLES
CATALANES QUE EXIGEIX A LA GENERALITAT A INTRODUIR EL CASTELLÀ COM A
LLENGUA VEHICULAR A L’ESCOLA, C/11/004.
Al Ple de data 20 de gener de 2011 es va acordar formular moció conjunta de rebuig a les
sentències del Tribunal Suprem contra la immersió lingüística de les escoles catalanes que exigeix
a la Generalitat a introduir el castellà com a llengua vehicular a l’escola.
Per tot això, es formula la següent moció conjunta entre els grups polítics de CIU i D’ICV-EUIA-EPM
a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès.
En data 22 de desembre de 2010, el Tribunal Suprem ha emès tres sentències que obliguen a la
Generalitat de Catalunya a reintroduir el castellà a les escoles "com a llengua vehicular de forma
proporcional i equitativa en relació al català” en tots els cursos del cicle d'ensenyament obligatori,
que correspon a l’últim any de la ESO quan l’estudiant té 16 anys.
L’esmentat Tribunal declara "el dret del recurrent al fet que el castellà s'utilitzi també com a
llengua vehicular en el sistema educatiu de la Comunitat Autònoma Catalunya i, en conseqüència,
la Generalitat haurà d'adoptar les mesures que calgui per adaptar el seu sistema d'ensenyament a
la nova situació creada per la sentència 31/2010 del Tribunal Constitucional, que considera també
el castellà com a llengua vehicular de l'ensenyament a Catalunya, juntament amb el català". "De la
mateixa manera, declarem el dret del recurrent al fet que totes les comunicacions, circulars i
qualsevol altra documentació tant oral com escrita que li siguin remeses pel centresiguin també en
castellà", conclou la part dispositiva de la sentència.
El Tribunal Suprem declara que “res impedeix que l'Estatut reconegui el dret a rebre l'ensenyament
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en català i que aquesta sigui llengua vehicular i d'aprenentatge en tots els nivells d'ensenyament.
Però també, no obstant això, res impedeix que el castellà no sigui objecte d'un dret idèntic”.
Atès que el model d’immersió lingüística del sistema educatiu català ha garantit l'èxit acadèmic i
social reconegut internacionalment i permetent així la cohesió social de la nostra societat. El
Comitè d'Experts del Consell d'Europa considera, pel que fa a l'ensenyament de la llengua catalana,
que l’únic model respectuós amb el compromisos de la Carta europea a l’Estat Espanyol és el que
s’aplica a Catalunya basat en la immersió lingüística i en la no segregació
Darrerament la Defensora del Poble espanyol va manifestar que només es pot regular la
obligatorietat de l’espanyol, ja que així ho reconeix la Constitució espanyola, i perquè el català és
una llengua “per a usar en la intimitat, amb la família”.
La Plataforma per la Llengua ha presentat aquest any tres informes que comparen el
reconeixement legal que té el català a l’Estat espanyol amb la situació que experimenten altres
llengües amb un nombre similar de parlants en el context europeu i en d’altres països plurilingües.
La conclusió és que la legislació de l'Estat espanyol, de manera excepcional, fa un tracte
discriminatori vers el català, i que la nostra llengua és la menys protegida de la Unió Europea si la
comparem amb la resta de llengües amb un nombre similar de parlants. Els informes, per exemple,
destaquen el tracte impositiu desmesurat que aplica el Govern espanyol, amb almenys 500 lleis
que imposen la llengua castellana al nostre territori.
Vistes les diverses sentències emeses pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que avalen el
model català d’immersió lingüística, ja que el dret a l'educació consagrat en la Constitució no
garanteix "el dret de lliure opció a rebre l'ensenyament exclusivament en una llengua determinada,
quan siguin diverses les llengües reconegudes com a oficials les que convisquin en un territori".
Vist que les sentències del Tribunal Suprem suposa una càrrega contra la construcció d’una llengua
comuna i ataca greument la cohesió del poble català.
Vist que la llengua catalana ha de continuar essent l’eix vertebrador de tota l’activitat educativa i
així la llengua catalana segueixi sent una eina clau en la inclusió social del nostre país.
Atès el rebuig àmpliament majoritari de la societat catalana a la sentència del Tribunal
Constitucional sobre l’Estatut de Catalunya, expressada en la gran manifestació del 10 de juliol del
2010.
Atès que el català és la llengua pròpia de Catalunya.
Atès que com a càrrecs electes no acceptarem cap agressió contra de la nostra llengua amb
l’objectiu de la seva extinció.
Per tot això, els grups municipals de CIU i D’ICV-EUIA-EPM a l’Ajuntament de Banyeres del
Penedès, proposen al Ple Municipal l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Manifestar el nostre rebuig a aquestes Sentències del Tribunal Suprem que signifiquen
la fi del sistema d’immersió lingüística de les escoles catalanes, que ha suposat i d’una manera
demostrada, com així ho exposa el darrer informe PISA, un model d’èxit.
SEGON.- Manifestar el nostre suport al sistema d’immersió lingüística de les escoles catalanes.
TERCER.-. Reafirmar el nostre convenciment que la llengua catalana és i ha de continuar sent la
llengua vehicular del sistema educatiu català així com l’eina indispensable que possibiliti la cohesió
social del nostre país.
QUART.- Donar suport a les accions de rebuig contra les sentències del Tribunal Suprem espanyol
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i en defensa del model d’immersió lingüística escolar que estan sorgint des de la societat civil.
CINQUÈ.- Instar al Parlament de Catalunya a rebutjar les sentències i a complir la Llei d’Educació
de Catalunya.
SISÈ.- Comunicar aquesta decisió als Parlaments català i espanyol, al Tribunal Suprem, al
Departament d’Educació i als diferents Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya.
Intervencions:
Sra. Alcaldessa: varem retirar la proposta de moció del Ple ordinari de 20 de gener a instancies
del grup PSC, vaig convocar als portaveus dels grups polítics a una reunió per tractar de fer una
moció conjunta tal com varem quedar i proposar el Sr. Luis Suárez, però el Sr. Avelino va dir que
no vola participar en la moció.
Sr. Menéndez: emplaça per no fer de la llengua una arma política. Les sentències del TS no
qüestionen el model sinó tres situacions de tres centres i no es poden treure conclusions generals.
No anul·la ni modifica la legislació catalana en matèria de educació. No anem en contra de la
proposta, reclamem la unitat de les forces polítiques i de la societat per no fer de la llengua una
lluita partidista.
Sr. Inglada: no t’entenc, llavors estàs a favor no?.
Sr. Menéndez: entenem que les sentències no signifiquin el fi del sistema d’immersió lingüística.

Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada amb el
següent resultat:

Vots a favor: 4 del grup CiU, 2 del grup ICV i 5 del PSC

Vots en contra: 0.

Abstencions:0.

Resultat: aprovació per UNANIMITAT DELS PRESENTS.
Sense mes temes a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió essent les 20.35 hores, donant fe de
tot allò, jo el Secretari que certifico.
Banyeres del Penedès, 10 de febrer de 2011.

Núria Figueras Tuset
Alcaldessa de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès

Joan Manel Ferrera
Secretari
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