
EMD Baiasca
Pallars Sobirà

ACTA DE LA JUNTA DE VEÏNS DE L’ENTITAT MUNICIPAL
DESCENTRALITZADA DE BAIASCA

(esborrany)

LLOC: Oficina de l’EMD de Baiasca.   

DATA: 27 d'octubre de 2014.

CARÀCTER: EXTRAORDINÀRIA.

SESSIÓ: 06/2014.

HORA INICI:  16:30 h.

HORA FINALITZACIÓ:   17:30 h.

MEMBRES ASSISTENTS: 
President: Jordi Fillet Carrera
Vocals: Ester Sanchez Gomez

MEMBRES ABSENTS:
Carles Jansat Carrera

SECRETÀRIA – INTERVENTORA:
Núria Agulló Salvà.

ORDRE DEL DIA:
1.- Aprovació de l'adjudicació de les actuacions de gestió forestal sostenible.
2.- Aprovació del conveni d'encàrrec de gestió de determinats serveis d'assistència
     tècnica informàtica per la Diputació de Lleida.
3.- Informes de Presidència.

Desenvolupament de la sessió:

La Sra. Secretària comprova que existeix el quòrum necessari per la celebració de
la sessió de la Junta de veïns de l’Entitat Municipal Descentralitzada. 

El Sr. President pren la paraula i tot saludant als membres presents, a la Sala de
Sessions  de  l'Entitat,  dóna  inici  a  la  Junta  de  veïns  de  l’Entitat  Municipal
Descentralitzada. 
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PRIMER.- APROVACIÓ DE L'ADJUDICACIÓ DE LES ACTUACIONS DE GESTIÓ
FORESTAL SOSTENIBLE.

Vist que la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat va atorgar un ajut per a
la  gestió  forestal  sostenible,  capítol  2,  per  import  total  de 16.712,00 €,  per  la
realització de la següent actuació al barranc d'Estadina:

- 1,00 Construcció obra civil i/o bioenginyeria .................. 16.712,00 €.

Vist que el termini màxim de justificació de l'esmentada actuació és el 15 d'abril de
2015 i atesa la climatologia de la zona cal iniciar les obres properament, abans de
l'hivern.

Atès  que  l'empresa  TORB  Enginyeria  Forestal  i  Ambiental,  SCP,  amb  NIF  J-
25650219, ha mostrat el seu interès per la realització de l'actuació i disposa de
capacitat d'obrar i de l'habilitació professional necessària per realitzar l'actuació i
està disposada a la realització de les següents millores tècniques:

1.- Aclarida de millora, trosejat i estellat de restes vegetaals a banda i banda de la
carretera, des del poble de Baiasca fins al creuament amb la pista forestal.
L'aclarida de milloa serà en els primers 2 metres d'amplada i sobre els peus que
invadeixin la calçada de la carretera.
2.- Construcció de trencaaigües en el primer tram de la pista forestal i fins a la
corba del barranc de l'Arena per minimitzar l'escolament superficial d'aigua i l'erosió
de la mateixa pista.
3.-  Arranjament  en  superfície  del  ferm en  el  primer  tram  de  la  pista  forestal
mitjançant  l'aportació  de  terres.  Des  del  creuament  de  la  pista  forestal  fins  al
barranc d'Estadina.

Atès que l’article 138.3 del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, estableix que
els contractes menors es poden adjudicar directament a qualsevol empresari amb
capacitat d’obrar i que disposi de l’habilitació professional necessària per realitzar la
prestació.

Atès que el mateix article estableix que es consideren contractes menors d’obres
els contractes d’un import inferior a 50.000 €.

Atès que l’article 111 del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, estableix que
la tramitació de l’expedient de contractació en contractes menors només exigeix
l’aprovació de la despesa i la incorporació a aquest de la factura corresponent.

Atès que l’article 23.3 del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, estableix que
els contractes menors no poden tenir una durada superior a un any ni ser objecte
de pròrroga.

Atès que l’article 89.2 del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, estableix que
en els contractes menors no es podrà portar a terme la revisió de preus i en cap
cas existirà formalització del contracte d’acord amb l’establert a l’article 156.2 de
l’esmentada llei.

Atès  el  que  preveu  la  disposició  addicional  segona  de  la  Llei  30/2007,  de  30
d’octubre,  de  contractes  del  sector  públic,  correspon  a  la  Junta  de  Veïns  la
competència com a òrgan de contractació.
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La Junta de Veïns, per unanimitat dels membres presents, dos dels tres membres
que integren l'Entitat Municipal, acorda:

Primer.- Portar a terme les actuacions de gestió forestal sostenible esmentades en
els  antecedents,  mitjançant  el  procediment  de contracte  menor,  amb l'empresa
TORB Enginyeria Forestal i Ambiental, SCP, amb NIF J-25650219, per import de
16.712,00  € més IVA (21%),  essent  un  total  de  20.221,52  €,  d'acord amb la
memòria aprovada.

Segon.-  Aprovar  les  millores  tècniques  següents  presentades  per  l'empresa
adjudicatària que es compromet a realitzar:

1.- Aclarida de millora, trosejat i estellat de restes vegetaals a banda i banda de la
carretera, des del poble de Baiasca fins al creuament amb la pista forestal.
L'aclarida de milloa serà en els primers 2 metres d'amplada i sobre els peus que
invadeixin la calçada de la carretera.
2.- Construcció de trencaaigües en el primer tram de la pista forestal i fins a la
corba del barranc de l'Arena per minimitzar l'escolament superficial d'aigua i l'erosió
de la mateixa pista.
3.-  Arranjament  en  superfície  del  ferm en  el  primer  tram  de  la  pista  forestal
mitjançant  l'aportació  de  terres.  Des  del  creuament  de  la  pista  forestal  fins  al
barranc d'Estadina.

Tercer.- Aprovar la despesa corresponent a l'adjudicació de les actuacions de gestió
forestal sostenible amb càrrec a l'aplicació pressupostària número 172.619.00 del
Pressupost de l'Entitat Municipal de l'exercici 2014.

Quart.- Una vegada realitzada l'actuació, incorporació de la factura i tramitació del
pagament.

Cinquè.- Notificar la present resolució a l'adjudicatari, en el termini de deu dies a
partir de la data de la firma de la resolució.

SEGON.-  APROVACIÓ  DEL  CONVENI  D'ENCÀRREC  DE  GESTIÓ  DE
DETERMINATS SERVEIS  D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA INFORMÀTICA PER LA
DIPUTACIÓ DE LLEIDA.

Vist  el Conveni d'encàrrec de gestió de seterminats serveis d'assistència  tècnica
informàtica per la Diputació de Lleida, següent:

“CONVENI  D'ENCÀRREC  DE  GESTIÓ  DE  DETERMINATS  SERVEIS  D'ASSISTÈNCIA
TÈCNICA INFORMÀTICA PER LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA A L'ENTITAT MUNICIPAL
DESCENTRALITZADA DE BAIASCA”. 

D'una part el Sr. Joan Reñé i Huguet, President de la Diputació de Lleida (en endavant,
Diputació), actuant en nom i representació de la Diputació, en virtut de les competències que
li confereix l'Art. 34 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local,
en relació a l'article 90.3 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.

D'altra banda, el Sr. JORDI FILLET CARRERA, President de l'EMD de Baiasca (en endavant,
EMD), actuant en nom i representació de l'Entitat Municipal, en virtut de les competències
que li confereix l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local, en relació a l'article 53 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.

Ambdues parts es reconeixen recíprocament la competència i capacitat necessàries per a
formalitzar aquest conveni,
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EXPOSEN

I.- Per tal de garantir els drets dels ciutadans reconeguts a l'Article 6 de la Llei 11/2007, de
22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics, i poder desenvolupar les
competències previstes als articles 25 i 26 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local, fent ús de sistemes informatitzats i d'accés electrònic, l'EMD requereix
d'un suport tècnic extern que li permeti una gestió informatitzada de les seves funcions i de
les relacions amb els ciutadans.

II.- La Diputació, en l'exercici de les seves competències de cooperació local (Arts. 31 i 36 de
la  Llei  7/1985,  de  2  d'abril,  Reguladora  de  les  Bases  de  Règim  Local),  disposa  dels
mecanismes tècnics i lògics suficients per tal de facilitar la gestió, als municipis, de les seves
competències,  entre  les que es destaquen: Gestió  Tributària,  Registre  d'Acords,  Registre
d'Entrada i Sortida, Gestió d'Expedients iniciats a l'EMD, Recaptació voluntària i qualsevol
altra actuació que requereixi l'assistència tècnica i informàtica que li pugui proporcionar.

III.- L'EMD ha considerat d'interès l'oferiment de la Diputació per col•laborar en la gestió i
rebre l'assistència tècnica necessària per al compliment de les seves competències. 

IV.-  Ambdues  Entitats  acorden  la  formalització  del  present  conveni,  en  la  forma  d'un
encàrrec de gestió, segons allò previst a l'article 15.1 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú: 

"1. La realització d'activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels
òrgans administratius  o de les Entitats  de dret públic,  podran ser encomanades a altres
òrgans o Entitats de la mateixa o de diferent Administració, per raons d'eficàcia o quan no es
disposin dels medis tècnics idonis per al seu desenvolupament."

A la vista de l'anterior, les parts consenteixen sotmetre's a allò previst en aquest Conveni,
que determina l'abast de l'encàrrec de gestió de la prestació del suport tècnic per part de la
Diputació, a través del Servei de Noves Tecnologies, a l'Entitat Municipal Descentralitzada de
Baiasca, que aprova la prestació d'aquest suport per Acord de la Junta de Veïns de l'EMD de
Baisca amb data de 27 d'octubre de 2014. Aquest model de conveni ha estat aprovat per la
Diputació , en data de 19 de febrer de 2010, sota les següents, 

CLAUSULES

PRIMERA.- OBJECTE 

L'Objecte del present Conveni és la regulació de la forma i abast de l'encàrrec de gestió de
l'EMD a la Diputació, en relació a la gestió i l'assistència tècnica necessària per al compliment
de les seves competències. Amb caràcter exhaustiu i no limitatiu la prestació d'assistència
tècnica anirà encaminada a donar suport a les següents àrees: 
1. Gestió Tributària, 
2. Recaptació voluntària 
3. Registre d'Acords, 
4. Registre d'Entrada i Sortida, 
5. Gestió d'Expedients iniciats a l'Ajuntament, 
6. I amb caràcter general, qualsevol altra actuació que requereixi l'assistència tècnica,
en matèria informàtica, que li pugui proporcionar.

El  suport  tècnic  de  les  actuacions  anteriors  es  realitzarà  mitjançant  l'allotjament  de  les
aplicacions  als  sistemes  d'informació  de  la  Diputació,  facilitant,  així,  la  seva  gestió  i
manteniment per part de la Diputació, i garantint la operativitat de les aplicacions per les
finalitats últimes previstes.

SEGONA.- JUSTIFICACIÓ DE L'ENCÀRREC DE GESTIÓ

Les raons que justifiquen aquest encàrrec de gestió són les següents:
a. Major eficàcia en la gestió i/o mancança dels mitjans tècnics idonis per a la gestió
automatitzada  de  les  actuacions  recollides  a  la  clàusula  primera  (Art.  15.1  de  la  Llei
30/1992)
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b. Falta de capacitat tècnica per a garantir l'accés dels ciutadans mitjançant sistemes
telemàtics (Art. 8 de la Llei 11/2007, de 22 de juny).
c. Facilitar l'adequació de l'EMD als requeriments tècnics previstos per la Llei 11/2007,
de 22 de juny en l'adequació dels sistemes telemàtics per intercanvi d'informació de l'EMD
amb d'altres administracions (l'Administració electrònica).

TERCERA.- NATURALESA DE LA GESTIÓ ENCARREGADA 

Amb motiu de l'encàrrec, la Diputació ha de dur a terme les activitats de caràcter material,
tècnic  i  de  serveis  que s'indicaran,  totes  elles  integrants  de  la  gestió  i  suport  tècnic  al
desenvolupament de les competències pròpies del municipi.

L'encàrrec  no  suposa  una  cessió  de  la  titularitat  de  les  competències  municipals  a  la
Diputació, ni de cap dels elements substantius del seu exercici.

Amb  el  suport  tècnic,  material  i  de  serveis  de  la  Diputació,  correspon  a  l'EMD  que  fa
l'encàrrec dictar les resolucions o els actes jurídics que donin suport o en els quals s'integrin
la formalització, actualització, revisió i custodia, dels serveis en els que la Diputació i presti el
seu suport tècnic. 

QUARTA.- DESCRIPCIÓ I ABAST DE LA GESTIÓ ENCARREGADA. OBLIGACIONS DE LA 
DIPUTACIÓ

Amb motiu de l'encàrrec de gestió, la Diputació té al seu càrrec i ha de dur a terme les
activitats i actuacions encaminades al compliment de les mesures de seguretat aplicables a
les  dades tractades per  compte de l'EMD que,  en qualsevol  cas,  respondran als  mínims
previstos al Real Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament que
desenvolupa  la  Llei  Orgànica  15/1999,  de  13  de  desembre,  de  Protecció  de  Dades  de
caràcter personal, partint, amb caràcter general de l'aplicació de les mesures de seguretat de
nivell  bàsic  detallades  a  la  clàusula  vuitena,  i  supeditant  l'abast  i  ampliació  de  la  seva
aplicació  a  la  naturalesa  de  les  dades  que  es  puguin  arribar  a  incloure  al  llarg  del
desenvolupament de l'encàrrec, prèvia comunicació de la Diputació a l'EMD.

De forma concreta a la tipologia dels encàrrecs realitzats a la Diputació, aquesta haurà de
dur a terme les següents actuacions: 

1. En relació a la Gestió Tributària i/o Recaptació voluntària: 
a. Facilitar  les  aplicacions  informàtiques  necessàries  per  a  desenvolupar  els  serveis
propis de l'EMD en un entorn informatitzat. 
b. Garantir  l'accessibilitat  de  l'EMD  per  a  la  gestió  material  de  les  competències
tributàries atribuïdes i que efectivament desenvolupa.
c. Mantenir informat a l'EMD davant possibles incidències tècniques en el tractament de
les dades allotjades als sistemes d'informació de la Diputació.
d. Garantir l'accessibilitat de tots els ciutadans del municipi a les eines electròniques
posades a  disposició,  bé  sigui  des  de la  pròpia  pàgina  web de l'EMD,  bé sigui  des  dels
aplicatius interns que en fan el tractament.

2. En relació al Registre d'Acords:
a.  Garantir la usabilitat de les aplicacions destinades a la gestió del Registre d'Acords
presos per l'EMD, en el desenvolupament de les seves competències.
b. Mantenir actualitzada la plataforma tècnica que permeti el tractament de les dades
personals i informacions contingudes als Acords.
c. Proporcionar els accessos necessaris per tal que el personal de l'EMD pugui conèixer
del seu funcionament, atenent a les instruccions dirigides per l'EMD a la Diputació de forma
expressa.

3. En relació al Registre d'Entrada i sortida:
a. Mantenir  l'accessibilitat  tan  per  part  del  personal  de  l'EMD  com  per  part  dels
ciutadans al Registre electrònic de documents i actuacions ja siguin d'entrada i/o sortida de
l'EMD.
b. Mantenir la operativa necessària per donar compliment al previst a l'art. 38 de la Llei
30/1992  de  26  de  novembre  de  Règim  Jurídic  de  les  Administracions  Públiques  i  del
Procediment Administratiu Comú.

5
C/ Únic de les Escoles – 25595  BAIASCA  (Lleida)  -  Telf. 692 33 77 14  –  emd.baiasca@gmail.com



EMD Baiasca
Pallars Sobirà

c. Proporcionar els serveis de manteniment i suport a l'aplicació del Registre. 

4. En relació a la Gestió d'Expedients:
a. Proporcionar les eines tècniques adequades per al desenvolupament intern de les
tasques administratives pròpies de l'EMD.
b. Donar  el  suport  tècnic  necessari  per  tal  de  garantir  l'accés  telemàtic  a  la
documentació administrativa relacionada amb tots els procediments iniciats, mitjançant la
pàgina  web  de  l'EMD  pels  ciutadans  o  interessats,  o  per  qualsevol  acte  que  inicií  el
procediment administratiu.
c. Mantenir els nivells d'operativitat adequats per al correcte accés tan de l'EMD com
dels ciutadans.

5. Davant el possible suport tècnic que, amb posterioritat al present Conveni es pugui
acordar entre la Diputació i l'AEMD, la primera haurà de garantir l'aplicació de les mesures de
seguretat de nivell  bàsic,  amb caràcter  general,  i  els  nivells  d'accessibilitat  i  operativitat
necessaris  per  al  compliment  de  les  competències,  per  part  de  l'EMD,  que  legalment  li
corresponen.

CINQUENA.- SUPÒSIT CONCRET DE L'ENCÀRREC DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ
VOLUNTÀRIA. 

La  Diputació  posa  a  disposició  de  l'EMD  una  sèrie  d'aplicacions  informàtiques  que,
principalment, tenen com a funcionalitat el suport a la gestió tributària i recaptació voluntària
de l'EMD, quedant exclosa la recaptació executiva. En aquest cas la Diputació no realitza cap
actuació de gestió o tractament que suposi el compliment de les obligacions previstes per la
Llei 2/2004 text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, corresponents a l'EMD,
així com tampoc realitza cap comunicació o disposició de dades per compte de l'EMD, sinó
aquelles  actuacions  exclusives  de  l'entorn  de  suport  tècnic  i  informàtic  prestat  per  la
Diputació i objecte del present Conveni.

En cas que l'EMD manifesti la seva voluntat de delegar la competència de gestió tributària o
recaptatòria  (sigui  voluntària  o  executiva),  serà  necessari  procedir  a  la  formalització  del
corresponent Acord, segons allò previst a la Llei 2/2004 d'Hisendes Locals, amb la Diputació
de Lleida, mitjançant el seu Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals.

SISENA.- OBLIGACIONS DE L'EMD. 

Amb caràcter general, l'EMD s'obliga a adoptar tots els actes administratius i a dur a terme
les actuacions que calguin perquè la Diputació pugui realitzar el seguit d'activitats en què
consisteix l'encàrrec de gestió.

Concretament, l'EMD està obligat a:

1. Seguir  els  protocols  d'actuació  que  la  Diputació  estableixi,  pel  correcte
desenvolupament de l'encàrrec de gestió dels diferents serveis, en aplicació de la normativa
o com a conseqüència dels sistemes informàtics utilitzats.

2. A introduir puntualment tots els moviments naturals que es vagin produint (altes,
baixes, modificacions) mitjançant les aplicacions informàtiques que la Diputació posa a la
seva disposició.

3. A disposar d'un equipament informàtic adient per tal d'accedir a la xarxa d'Internet i
treballar  amb les  aplicacions  informàtiques  subministrades,  amb l'objectiu  de  garantir  la
connectivitat entre els sistemes d'informació de l'EMD i la Diputació.

4. Introduir  totes  aquelles  dades  relacionades  amb  la  funcionalitat  i  finalitats  dels
entorns electrònics posats a disposició.

5. Comunicar a la Diputació la naturalesa de les dades tractades a través dels sistemes i
aplicacions, indicant el nivell de protecció adient en cada cas.
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6. Posar en coneixement de la Diputació qualsevol incidència tècnica de la que tingui
coneixement  en  l'operativa  diària  de  les  aplicacions  i  serveis  tècnics  facilitats  per  la
Diputació.

7. Adoptar les mesures de seguretat necessàries per al compliment del previst al Real
Decret  1720/2007  de  21  de  desembre,  mitjançant  el  qual  s'aprova  el  Reglament  que
desenvolupa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter
personal.

SETENA.- AUTORITZACIONS DE L'EMD A LA DIPUTACIÓ

Pels encàrrecs de gestió atribuïts, mitjançant el present Conveni a la Diputació no es preveu
la comunicació o l'intercanvi de dades entre administracions públiques, exceptuant aquells
casos en que, per raó del manteniment operatiu de les aplicacions informàtiques facilitades a
l'EMD, sigui necessària la seva comunicació a la AOC o qualsevol altre organisme encarregat
de  la  gestió  i  supervisió  dels  serveis  telemàtics  posats  a  disposició  de  l'EMD  i/o  dels
ciutadans. 

VUITENA.-  OBLIGACIONS  DE  LES  PARTS  EN  MATERIA  DE  PROTECCIÓ  DE  DADES
PERSONALS. 

Segons el previst a l'Article 12 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció
de Dades de caràcter  personal,  la  Diputació  haurà de tenir  accés a  les dades personals
contingudes  als  fitxers  responsabilitat  de  l'EMD,  configurant-se  com  a  Encarregat  del
Tractament i havent de complir amb les següents obligacions:

1. Tractar les dades facilitades per l'EMD conforme a les instruccions d'aquest i sota els
paràmetres previstos al present conveni, restant prohibit el seu tractament amb finalitats
diferents a les establertes.
2. Comunicació de Dades:
a. La Diputació no podrà comunicar les dades de les que tingui coneixement a tercers
no  autoritzats,  excepte  en  aquells  supòsits  previstos  per  la  llei  d'aplicació  o  bé  pel
compliment d'obligacions derivades del tractament i titularitat del fitxer per l'EMD.
b. En relació al punt anterior, la Diputació només transferirà/cedirà dades personals per
compte i a sol•licitud de l'EMD encarregant, en compliment de les obligacions derivades de la
Llei  2/2004 d'Hisendes Locals per la gestió tributària i de la Llei 30/1992 reguladora del
procediment administratiu.
c. Tota  sol•licitud  de  transferència/cessió  de  dades  a  l'empara  de  la  normativa
d'aplicació, segons la competència desenvolupada per l'EMD, requereix la prèvia autorització,
adoptada per l'òrgan competent de l'EMD que encarrega i a través de qualsevol mitjà que
pugui acreditar el seu atorgament.
3. La Diputació haurà de complir amb les mesures de seguretat corresponents al nivell
de protecció aplicable a la naturalesa de les dades, que, amb caràcter general correspondrà
al nivell bàsic de protecció i conté les mesures de seguretat previstes a la clàusula novena.
4. En cas de finalització  de l'encàrrec  de gestió,  en qualsevol dels  seus extrems, la
Diputació haurà de tornar totes les dades personals que hagi tractat fins al moment, així com
tots aquells suports que continguin dades personals corresponents als fitxers de l'EMD, o bé,
en el seu cas, procedir a la seva destrucció, excepte en aquells casos que, pel compliment
d'una llei, n'hagi de conservar les dades tractades.

Per altra banda l'EMD està obligat a:

1. Fer un ús adequat de les dades segons allò previst a la Llei Orgànica 15/1999 de 13
de  desembre,  de  Protecció  de  Dades  de  caràcter  personal  i  la  seva  normativa  de
desenvolupament, especialment el Real Decret 1720/2007 de 21 de desembre mitjançant el
qual s'aprova el Reglament que desenvolupa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre,
de Protecció de Dades de caràcter personal. Concretament:
a. Compliment dels tràmits d'inscripció dels fitxers dels que l'EMD és titular, segons el
procediment previst  per als  fitxers de titularitat pública establert  a l'Article  20 de la Llei
Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal.
b. Complir  amb  el  deure  d'informació  i  confidencialitat  en  el  tractament  de  dades
personals contingudes als seus fitxers o a les que pugui tenir accés.
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c. Sol•licitar  el  consentiment  del  titular  de  les  dades  en  cas  que  es  produeixi  un
tractament  amb finalitats  diferents  de  les  que  van justificar  la  seva  obtenció  o,  davant
possibles cessions de dades a tercers diferents del titular.
d. Comunicar a la Diputació les autoritzacions corresponents a la transmissió de dades a
tercers, per qualsevol medi que permeti acreditar el seu atorgament.
e. Adoptar  les  mesures  de  seguretat  corresponents  a  la  naturalesa  de  les  dades
tractades.

NOVENA.- MESURES DE SEGURETAT A ADOPTAR PER LA DIPUTACIÓ

Al  tractament  de  dades  personals  derivat  de  l'encàrrec  de  gestió  formalitzat  al  present
Conveni,  la  Diputació  aplicarà,  amb caràcter general,  les mesures de seguretat de nivell
bàsic previstes al Real Decret 1720/2007 de 21 de desembre mitjançant el qual s'aprova el
Reglament que desenvolupa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de
Dades  de  caràcter  personal,  i  establertes  al  Document  de  Seguretat  de  que  disposa  la
Diputació.

En qualsevol cas pels diferents encàrrec de gestió establerts al present Conveni es preveu el
següent:

1. El  tractament  de  dades  derivat  de  l'assistència  tècnica  per  la  gestió  tributària  i
recaptació  voluntària,  serà  d'aplicació  el  nivell  de  protecció  mig  segons  el  Real  Decret
1720/2007.
2. A la resta de serveis tècnics facilitats per la Diputació a l'EMD, s'aplicarà també el
nivell de seguretat bàsic, mentre l'EMD no li comuniqui la modificació de la naturalesa de les
dades tractades que impliqui un augment de les mesures aplicables segons el Real Decret
1720/2007.

Correspondran al nivell bàsic de protecció les següents mesures:

1. Adopció del corresponent Document de Seguretat.
2. Garantir les mesures de seguretat adequades durant la transmissió de dades entre
Diputació i EMD, així com garantir la seguretat i no repudi de la comunicació de dades a
terceres administracions mitjançant sistemes telemàtics.
3. Adoptar les mesures necessàries per tal d'informar al personal de la Diputació de les
funcions i  obligacions en el tractament de dades personals, bé sigui mitjançant plans de
formació o bé pel submissió del personal al previst al Reglament Intern de Tractament de
dades personals.
4. Establiment  d'un  sistema  d'identificació  i  autenticació  que  es  facilitarà  a  l'EMD
encarregant, i del que aquest serà responsable, per a l'accés a les dades tan del personal de
l'Ajuntament com el personal de la Diputació encarregat de la gestió tècnica.
5. Establiment  d'un sistema d'identificació  i  autenticació  al  personal  de  la  Diputació
encarregat de l'assistència tècnica i la gestió encarregada.
6. Establiment  de  controls  d'accés  al  personal  dedicat  al  tractament  de  les  dades
corresponents als fitxers de l'EMD, amb la definició del personal i/o departament assignat i
limitant l'accés als recursos necessaris per al desenvolupament de l'encàrrec.
7. Adopció de les mesures adequades per al tractament de suports que siguin utilitzats
per  emmagatzemar  dades  personals  corresponents  als  fitxers  de  l'EMD,  en  cas  que  es
generin,  identificant  contingut  i  suport,  així  com  adoptar  mesures  per  evitar  la  seva
sostracció o alteració en cas de trasllat.
8. Realització de les corresponents copies de seguretat dels sistemes de tractament,
diàriament, i gestió dels suports generats en funció d'allò previst a l'apartat anterior.

Correspondran al nivell mig de protecció les següents mesures:

1. Totes aquelles mesures previstes pel nivell bàsic de protecció.
2. Nomenament  del  corresponent  Responsable  de  Seguretat  de  la  Diputació  en  el
tractament de les dades a les que es pugui tenir accés.
3. Realització  de  la  corresponent  auditoria  biennal  dels  sistemes  d'informació  i
tractament tan del suport informatitzat com del suport paper.
4. S'estableix un registre d'entrada i sortida de suports, en cas que se'n generin. 
5. Limitació  dels  intents  d'accés  reiterat  al  sistema  mitjançant  noms  d'usuari  i
contrasenya, detectant aquells accessos no autoritzats.
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6. Les dependencies on es custodien els equips tècnics de tractament de les dades i
allotjament  de  les  aplicacions  proporcionades a  l'EMD,  estan  degudament restringides  al
personal autoritzat, del Servei de Noves Tecnologies.
7. Es complimenta el Registre d'incidències amb la inclusió de tots aquells processos de
recuperació de dades que afectin a les aplicacions de tractament de dades de l'EMD, prèvia
autorització del Responsable de Fitxer, o en el seu cas, per delegació, del Responsable de
Seguretat. 

DESENA.- FINANÇAMENT.

Es finançaran amb càrrec als  pressupostos de la Diputació el conjunt d'activitats en què
consisteixi l'encàrrec de gestió a la Diputació de Lleida.

ONZENA.- VIGÈNCIA DEL CONVENI

Sens perjudici del que es preveu a l'apartat relatiu a l'extinció, aquest Conveni es preveu de
vigència indefinida.
No  s'entendran  modificacions  del  règim  previst  en  aquest  Conveni  les  actuacions  que,
diferents  de les previstes,  hagin de dur  a terme la Diputació  o l'EMD que encarrega en
compliment  de  la  normativa  aplicable,  llevat  del  cas  que  les  alteracions  fossin  tan
substancials que exigissin la formalització d'un nou conveni.

DOTZENA.- EXTINCIÓ DEL CONVENI.

Seran causes d'extinció del present Conveni les següents:

1. A sol•licitud d'algunes de les parts:

a. Quan  l'extinció  sigui  sol•licitada  a  instància  de  l'EMD  encarregant,  haurà  d'anar
precedida de la corresponent resolució per l'òrgan competent de l'EMD i produirà efectes en
el termini de dos mesos, a comptar des de l'aprovació de l'acord. 

b. Quan l'extinció sigui sol•licitada a instància de la Diputació, haurà d'anar precedida
de la corresponent resolució per l'òrgan competent de la Diputació i produirà efectes en el
termini de sis mesos, a comptar des de l'aprovació de l'acord.

2. Per l'incompliment d'algunes de les obligacions del present Conveni:

a. Quan  l'EMD  detecti  l'incompliment  d'alguna  de  les  obligacions  atribuïdes  a  la
Diputació, aquell instarà a aquella, mitjançant requeriment, la seva resolució en el termini
considerat en funció de la gravetat de l'incompliment. En cas que, en el termini establert, no
es produeixi la seva resolució, l'EMD podrà denunciar el present Conveni declarant la seva
extinció. 

b. Quan la  Diputació  detecti  l'incompliment  d'alguna  de  les  obligacions  atribuïdes  a
l'EMD, aquesta instarà a aquella,  mitjançant requeriment,  la seva resolució en el  termini
considerat en funció de la gravetat de l'incompliment. En cas que, en el termini establert, no
es produeixi la seva resolució, la Diputació podrà denunciar el present Conveni declarant la
seva extinció.

La Junta de Veïns, per unanimitat dels membres presents, dos dels tres membres
que integren l'Entitat Municipal, acorda:

Primer.-  Aprovar  el  Conveni  d'encàrrec  de  gestió  de  determinats  serveis
d'assistència  tècnica  informàtica  per  la  Diputació  de  Lleida  a  l'Entitat  Municipal
Descentralitzada de Baiasca que figura als antecedents.

Segon.- Facultar el President, tan àmpliament com en dret sigui necessari, per a la
signatura  d'aquest  Conveni  i  de  qualsevol  altra  documentació  que  se'n  pugui
derivar.
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Tercer.- Trametre el Conveni degudament signat al Servei de Noves Tecnologies de
la Diputació de Lleida, als efectes oportuns.

Quart.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, d'acord
amb allò previst a la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment
de les administracions públiques de Catalunya.

TERCER.- INFORMES DE PRESIDÈNCIA.

3.1.-  El Sr. President informa als membres presents de la Junta de Veïns que la
subvenció  del  PUOSC  de  la  línia  de  despeses  de  reparacions,  manteniment  i
conservació  per  a l'any  2014, per  un import  de 3.000,00 €,  s'ha destinat  a  la
substitució de la barana metal·lica existent de la via principal d'accés al poble, de la
plaça fins a la part oest del poble.

3.2.- El Sr. President informa als membres presents de la Junta de Veïns que la
subvenció del Programa de despeses per arrendaments i subministraments de la
Diputació de Lleida per a l'exercici 2014, per import de 1.250,00 €, inclou a part
dels  arrendaments  i  subministraments  d'energia  elèctrica,  també  les
comunicacions, per la qual cosa es donarà d'alta un mòbil i s'instal·larà internet per
l'oficina de l'Entitat Municipal.

3.3.- El Sr. President informa als membres presents de la Junta de Veïns que s'ha
rebut  l'informe  favorable  de  la  Direcció  General  d'Administració  Local  per
l'adquisició dels dos solars a Baiasca. Ara es podrà continuar la tramitació de la
compra  però  caldrà  demanar  primerament  una  bestreta  de  la  subvenció  a  la
Diputació de Lleida per a tenir liquidessa i poder fer front al pagament.

No havent-hi  cap altre assumpte a tractar,  el Sr. President dóna per conclòs la
Junta de Veïns de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Baiasca, essent les disset
hores i trenta minuts, a Baiasca, 27 d'octubre de 2014.

La Secretària   Vist-i-plau
El President

   Jordi Fillet i Carrera
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