M. Glòria Farrús Canut, Secretaria del Consell Comarcal del Pallars Jussà,
CERTIFICO:
Que en la sessió extraordinària del Ple del Consell Comarcal del Pallars Jussà
del dia 22 de desembre de 2020, es va adoptar, entre altres, l’acord següent
que literalment diu:
Quinzè.- Aprovació de conveni d’encàrrec de gestió entre els
ajuntaments de la comarca i el Consell Comarcal per la gestió integral
de residus municipals. Exp. 357/2020.
Vist el text, del conveni de col·laboració entre cadascun dels ajuntaments d’
(Abella de la Conca, Castell de Mur, Gavet de la Conca, Isona i Conca Dellà,
Llimiana, Conca de Dalt, Pobla de Segur, Salàs de Pallars, S. Esteve de la
Sarga, Sarroca de Bellera, Senterada, Talarn, Torre de Capdella i Tremp) i el
Consell Comarcal del Pallars Jussà, per a la gestió integral de residus
municipals, que consten a l’expedient i es donen íntegrament per reproduïts.
Atès que l’article 111 del RDL 781/86, de 18 d’abril, que aprova el Text refós
de les disposicions legals vigents en matèria de règim local preveu la
possibilitat que els ens locals puguin concertar els pactes que estimin adients
sempre que no siguin contraris a l’interès públic, a l’ordenament jurídic o als
principis de bona administració.
Vist l’article 86 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, que també preveu
aquesta possibilitat sempre que el conveni tingui per objecte satisfer els
interessos públics que les administracions públiques tenen encomanats.
De conformitat amb el que preveuen els articles del 303 al 311 del Decret
179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis (ROAS), en relació als convenis de cooperació entre administracions
públiques i, específicament, l’article 309.2 del ROAS.
Atès que no es tracta d’una transferència de funcions ni d’una forma de
prestació de serveis sinó d’un assumpte d’interès comú, com és la signatura
d’un conveni de col·laboració.
Vist l’informe de Secretaria.
Vist l’article 14è del Text refós de la Llei d’organització comarcal de
Catalunya, aprovat per DL 4/2003, de 4 de novembre i resta de legislació de
règim local concordant.
El Ple del Consell acorda, per majoria absoluta, per unanimitat dels 17
membres presents, dels 19 que el componen:
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PRIMER.- Aprovar el text, del conveni de col·laboració amb cadascun dels
ajuntaments d’ (Abella de la Conca, Castell de Mur, Gavet de la Conca, Isona i
Conca Dellà, Llimiana, Conca de Dalt, Pobla de Segur, Salàs de Pallars, S.
Esteve de la Sarga, Sarroca de Bellera, Senterada, Talarn, Torre de Capdella i
Tremp) i el Consell Comarcal del Pallars Jussà, per a la gestió integral de
residus municipals, que consten a l’expedient i es donen íntegrament per
reproduïts.
SEGON.- Facultar el president per la signatura dels convenis.
TERCER.- Trametre aquest acord als ajuntaments descrits al primer punt.
QUART.- Trametre el conveni per Eacat, al Registre de convenis de la
Generalitat de Catalunya, en compliment de les obligacions derivades de la
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern i del ROAS.
I perquè consti, i als efectes corresponents, signo la present d’ordre, amb el
vistiplau del Sr. President, a l’empara de l’article 206 del RD 2568/86 de 28
de novembre i a reserva del que resulti de l’aprovació de l’acta. Tremp, Pallars
Jussà, 19 de gener de 2021.
Vistiplau
El President,
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Ma. Glòria Farrús i Canut, Secretària del Consell Comarcal del Pallars Jussà,
CERTIFICO:
Que el Decret del President del Consell Comarcal del Pallars Jussà, Sr. Josep M.
Mullol Miret, del dia 4 de març de 2021, literalment diu:
Vist el text, del conveni de col·laboració entre cadascun dels ajuntaments d’ (Abella
de la Conca, Castell de Mur, Gavet de la Conca, Isona i Conca Dellà, Llimiana,
Conca de Dalt, Pobla de Segur, Salàs de Pallars, S. Esteve de la Sarga, Sarroca de
Bellera, Senterada, Talarn, Torre de Capdella i Tremp) i el Consell Comarcal del
Pallars Jussà, per a la gestió integral de residus municipals, que consten a
l’expedient i es donen íntegrament per reproduïts i aprovat pel Ple del Consell
Comarcal en la sessió extraordinària de 22 de desembre de 2020.
Vist el text, de la primera addenda de modificació del conveni descrit, que consta a
l’expedient.
Vist l’article 13, del Text Refós de la Llei d'Organització Comarcal de Catalunya,
aprovat pel DL 4/2003, de 4 de novembre, i resta de legislació de règim local
concordant.
HE RESOLT:
PRIMER.- Aprovar el text, de la primera addenda de modificació del conveni de
col·laboració entre cadascun dels ajuntaments d’ (Abella de la Conca, Castell de
Mur, Gavet de la Conca, Isona i Conca Dellà, Llimiana, Conca de Dalt, Pobla de
Segur, Salàs de Pallars, S. Esteve de la Sarga, Sarroca de Bellera, Senterada,
Talarn, Torre de Capdella i Tremp) i el Consell Comarcal del Pallars Jussà, per a la
gestió integral de residus municipals, que consten a l’expedient i es donen
íntegrament per reproduïdes.
SEGON.- Facultar el president per la signatura de les addendes.
TERCER.- Trametre el conveni per Eacat, al Registre de convenis de la Generalitat
de Catalunya, en compliment de les obligacions derivades de la Llei 19/2014, de 29
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i del
ROAS.
QUART.- Presentar aquest Decret al Ple del Consell per a la seva convalidació.
I perquè consti, i als efectes pertinents, signo la present d’ordre, amb el vistiplau
del Sr. President. Tremp, Pallars Jussà, 12 de març de 2021.
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT D’ABELLA
DE LA CONCA I EL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ,
PER LA GESTIÓ INTEGRAL DE RESIDUS MUNICIPALS.
Tremp, Pallars Jussà, 26 d’abril de 2021
REUNITS
D’ una part el Sr. Francesc Xavier Bernado Vilana, en nom i
representació de l’Ajuntament d’Abella de la Conca (en endavant
Ajuntament ), en la seva qualitat d’alcalde, en ús de les facultats
previstes en l’article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril
i en virtut de l’acord del Ple de l’Ajuntament del dia 24 de març de
2021, la certificació dels qual s’annexa com a document núm.1
d’aquest conveni.
I d’altra part el Sr. Josep Ma. Mullol Miret, en nom i representació del
Consell Comarcal del Pallars Jussà (en endavant Consell Comarcal),
en la seva qualitat de president, en ús de les competències regulades
en l’article 13 a) del Text refós de la Llei d’organització comarcal de
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 4 de novembre i
facultada per acord del Ple del Consell 22 de desembre de 2020, que
s’annexa com a document 2 d’aquest conveni.
Les dues parts es reconeixen la capacitat necessària per a formalitzar
el present conveni, i
EXPOSEN
Primer.- El Consell Comarcal té com un dels seus objectius cooperar
amb els municipis en l’establiment de serveis necessaris per al
desenvolupament del territori i en aquest sentit presta el servei de
gestió integral de residus municipals al 14 municipis de la comarca.
En total son beneficiaris del servei 150 nuclis de població, en un
territori de 1.260 km2.
Inicialment aquest servei va ser delegat pels ajuntaments de la
comarca al Consorci per a la recollida i tractament d’escombreries i a
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la competència va passar al Consell

El Consell Comarcal i els ajuntaments de la comarca van signar el dia
16 de febrer de 2017 el primer conveni de col·laboració per la
prestació del servei, amb un termini de 4 anys.
La vigència d’aquest document finalitza al més de febrer de 2021, per
la qual cosa es requereix la signatura d’un nou conveni
Segon .- El Consell Comarcal disposa per la prestació d’aquest servei
d’un seguit de mitjans materials i de personal propi.
És titular del dipòsit controlat comarcal de residus municipals, de la
planta de compostatge, de la deixalleria i planta de transferència de
residus de Tremp. Així com de les instal.lacions annexes a la
deixalleria : magatzem de camions, taller, vestidors i oficina.
Disposa d’una deixalleria mòbil itinerant que durant l’any es situa en
diferent nuclis segons peticions dels Ajuntaments i en funció de la
disponibilitat.
Gestiona amb la col·laboració dels ajuntaments les deixalleries
municipals de la Pobla de Segur i d’Isona i Conca Dellà.
Atès que aquest servei s’ha anat ampliant durant els anys ( des de
l’any 1989 ) i es fa necessària l’actualització de la seva regulació
jurídica.
Tercer.- En aquest sentit els articles 303 a 309 del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel
Decret179/1995, de 13 de juny, reconeixen la possibilitat d’acords
entre les corporacions locals per la prestació de serveis o per al
desenvolupament de competències legalment atribuïdes, en la
satisfacció dels quals tinguin un interès comú.
D’altra banda, l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic i l’article 10.5 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost,
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya,
preveuen
que la realització d’activitats de caràcter
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material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans
administratius, els organismes o les entitats públiques pot ésser
encarregada a altres òrgans, organismes o entitats públiques de la
mateixa administració o d’una altra de diferent, per raons d’eficàcia o
quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per dur-la a terme.
Així mateix preveuen que si l’òrgan organisme o entitat pública que
rep l’encàrrec no pertany a la mateixa administració que el fa,
l’encàrrec s’ha de formalitzar mitjançant un conveni, entre les dues
administracions.
Quart .- D’acord amb aquest marc legal, l’Ajuntament està interessat
en que el Consell Comarca continuï prestant el servei de gestió
integral de residus. El Ple de l’Ajuntament ha aprovat, en data 24 de
març de 2021 encarregar al Consell Comarcal la prestació del servei
indicat.
Per tot això i amb la finalitat de concertar el règim d’actuacions
derivades de l’esmentat interès, les parts signants acorden subscriure
aquest conveni, amb subjecció als següents
PACTES
PRIMER.- Objecte del conveni
L’objecte del conveni és formalitzar l’encàrrec de gestió per part de
l’Ajuntament al Consell Comarcal per la prestació el servei de gestió
integral de residus municipals .
SEGON.- Obligacions de les parts
1.- El Consell Comarcal es compromet a :
1.1.- Prestar el servei de gestió integral de residus municipals que
comporta
-

recollida de la fracció resta ( rebuig )
tractament de la fracció resta a dipòsit controlat comarcal de
residus municipals
recollida de fracció orgànica
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tractament de la fracció orgànica per a l’elaboració de compost
a la planta de compostatge del Pallars Jussà
tractament de les restes vegetals, procedents de la poda, a la
planta de compostatge
recollida d’oli vegetal a grans productors (menjadors,
hostaleria…), i porta A porta al nuclis de Tremp i la Pobla de
Segur.
recollida d’envasos i transport a la planta de triatge
recollida de paper i transport a la planta de reciclatge
recollida de vidre i transport a la planta de reciclatge
transport de paper, envasos i vidre a gestor autoritzat
recollida de cartró comercial i transport a gestor autoritzat
recollida de voluminosos i andròmines i tractament
recollida de piles als comerços
reposició, neteja i reparació de contenidors i cubells
suport en la gestió de les deixalleries de la Pobla de Segur i d’
Isona i Conca Dellà
realització de diferents campanyes de sensibilització
foment de la recollida selectiva
Diagnosi del servei actual i estudi de possibles sistemes de
recollida (porta a porta, pagament per generació) per a la
millora dels nivells de recollida selectiva

1.2.- Executar la recaptació voluntària de la taxa per la prestació
d’aquest servei i delegar la recaptació executiva a la Diputació de
Lleida.
2.- L’Ajuntament es compromet a :
-

Facilitar al Consell Comarcal les dades actualitzades, adients per
l’aprovació anual del Padró de la taxa per la prestació del servei
esmentat.
Col.laborar amb el Consell Comarcal en la prestació del servei.
Definir i proposar canvis en la ubicació definitiva dels
contenidors, en llocs amb correcta accessibilitat pels camions.

TERCER.- Protecció de dades de caràcter personal
Les dues parts compleixen les obligacions establertes per la legislació
vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
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QUART.- Termini
El present conveni s’estableix per un període de 4 anys, a comptar a
partir de la data de la seva signatura.
Finalitzat aquest termini es signarà un nou conveni, si continua
prestant-se el servei objecte d’aquest.
CINQUÈ.- Causes d’extinció
Sense perjudici del seu termini de vigència, el present conveni podrà
resoldre’s anticipadament al seu venciment per qualsevol de les
causes següents:
1. El incompliment greu per part de qualsevol de les parts, de les
obligacions previstes en aquest conveni.
2. La impossibilitat sobrevinguda legal o material, de donar
compliment a l’objecte del conveni.
3. El mutu acord de les parts.
SESÉ.- Resolució de conflictes
Per a resoldre qualsevol qüestió, incidència o controvèrsia que es
derivi de la interpretació i execució del present conveni de naturalesa
administrativa,
les parts es sotmeten de manera explicita a la
jurisdicció contenciós administrativa.
I, conformes les dues parts amb el contingut d’aquest document,
l’aproven, i n’accepten els efectes, en signar-lo.
Francecs Xavier Signat digitalment
Bernado Vilana per Francecs Xavier

Jose Maria
Mullol Miret

Bernado Vilana

Data: 2021.06.02
09:49:33 +02'00'
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PRIMERA
ADDENDA
DE
MODIFICACIÓ
DEL
CONVENI
DE
COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT D’ABELLA DE LA CONCA I EL
CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ, PER LA GESTIÓ
INTEGRAL DE RESIDUS MUNICIPALS
Tremp, 26 d’abril de 2021.
REUNITS
El Sr. Josep Ma. Mullol i Miret, president del Consell Comarcal del Pallars
Jussà ( en endavant Consell Comarcal), actuant en nom i representació del
Consell Comarcal del Pallars Jussà, administració local, domiciliada al carrer
Soldevila, 18 de Tremp (Lleida), amb núm. de CIF : P7500014A, i en ús de
les facultats previstes en l’article 13 del Decret legislatiu 2/2003, de 4 de
novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Organització
comarcal de Catalunya (LOCC) i degudament autoritzat per Decret del
President del Consell del dia 4 de març de 2021.
El Sr. Francesc Xavier Bernado Vilana, alcalde, actuant en nom de
l’Ajuntament d’Abella de la Conca (en endavant Ajuntament), administració
local, domiciliada al carrer Espiguet, s/n d’Abella de la Conca (Lleida), amb
núm. de CIF : P2500100I, i en ús de les facultats previstes en l’article
53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i degudament autoritzat
per Acord de Ple del dia 24 de març de 2021.
Les parts tenen i es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per
atorgar la present addenda, i de la lliure i espontània voluntat.
EXPOSEN :
Que el desenvolupament de les tasques relacionades amb l’execució del
Conveni per a la gestió integral de residus implica que el Consell Comarcal
del Pallars Jussà tractarà dades personals responsabilitat de l’Ajuntament,
esdevenint un Encarregat de Tractament de l’Ajuntament en els termes
definits per la normativa de protecció de dades personals
L’article 28 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del
Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques
en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació de
les seves dades, i l’article 33 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre,
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de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals estableixen les
obligacions que un Encarregat de Tractament ha de complir respecte al
tractament de dades que porti a terme per compte d’un tercer.
Per tot això,

ACORDEN :
ÚNIC.- Modificar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i el Consell
Comarcal, per la gestió integral de residus municipals, per tal definir les
obligacions que el Consell Comarcal del Pallars Jussà ha d’assumir en
qualitat d’Encarregat de Tractament, en el sentit d’incorporar al Pacte
TERCER del Conveni el text següent :
“ El Consell Comarcal del Pallars Jussà es compromet a establir, complir i
respectar les següents obligacions que regulen el tractament i la gestió de
les dades de caràcter personal a les que tingui accés en el desenvolupament
del servei descrit a l’objecte del conveni:
x

Portar a terme el tractament de les dades personals única i
exclusivament per a les finalitats relacionades directament amb el servei
contractat, restant expressament prohibit utilitzar-los per a finalitats
diferents.

x

Garantir la confidencialitat, reserva i estricte secret professional per part
dels treballadors del Contractista respecte a les dades de caràcter
personal que als que puguin accedir per a la prestació dels serveis
contractats.

x

El Consell Comarcal haurà de tenir regulat el Deure de Confidencialitat
amb els seus treballadors i col·laboradors.

x

El Consell Comarcal garanteix l’aplicació de las mesures de seguretat
que siguin d’aplicació en funció del nivell de risc associat als tractaments
de dades als quals pugui tenir accés. El nivell de risc i les mesures de
seguretat seran definides per l’Ajuntament i seran d’aplicació als
tractaments portats a terme en suports automatitzats i en suports no
automatitzats. L’Ajuntament podrà realitzar aquelles accions d'auditoria
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que es considerin necessàries per
d'aquestes mesures de seguretat.

garantir

la

correcta

aplicació

x

El Consell Comarcal es compromet a notificar qualsevol incident de
seguretat amb afectació a dades personals en un termini no superior a
24 hores.

x

El Consell Comarcal es compromet a no realitzar transferència
internacional de les dades i informació responsabilitat de l’Ajuntament
fora de l'Espai Econòmic Europeu.

x

L’accés i tractament de dades personals de l’Ajuntament per part del
Consell Comarcal, es considera estrictament temporal per a la prestació
del servei contractat, sense que concedeixi al Consell Comarcal cap
mena de dret o titularitat sobre les dades tractades. En aquest sentit
haurà de retornar o eliminar de forma controlada aquells suports
utilitzats per al tractament de dades personals, podent conservar
únicament les dades en cas que sigui necessari per a garantir la
protecció legal del Contractista.

x

El Consell Comarcal assumeix la responsabilitat davant de l’Ajuntament
per als possibles danys i perjudicis que l’Ajuntament pugui rebre com a
conseqüència de l’incompliment de les obligacions definides al present
document, incloent les possibles sancions per part de les Autoritats de
Control del tractament de dades personals. “

I, conformes les parts, signen aquest document.
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE
CASTELL DE MUR I EL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS
JUSSÀ, PER LA GESTIÓ INTEGRAL DE RESIDUS MUNICIPALS.
Tremp, Pallars Jussà, 26 d’abril de 2021
REUNITS
D’una part la Sra. Conxi Rodríguez Fernández, en nom i representació
de l’Ajuntament de Castell de Mur (en endavant Ajuntament), en la
seva qualitat de tinent d’alcalde, en ús de les facultats previstes en
l’article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i en
virtut de l’acord del Ple de l’Ajuntament del dia 22 d’abril de 2021, la
certificació dels qual s’annexa com a document núm.1 d’aquest
conveni.
I d’altra part el Sr. Josep Ma. Mullol Miret, en nom i representació del
Consell Comarcal del Pallars Jussà (en endavant Consell Comarcal),
en la seva qualitat de president, en ús de les competències regulades
en l’article 13 a) del Text refós de la Llei d’organització comarcal de
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 4 de novembre i
facultada per acord del Ple del Consell 22 de desembre de 2020, que
s’annexa com a document 2 d’aquest conveni.
Les dues parts es reconeixen la capacitat necessària per a formalitzar
el present conveni, i
EXPOSEN
Primer.- El Consell Comarcal té com un dels seus objectius cooperar
amb els municipis en l’establiment de serveis necessaris per al
desenvolupament del territori i en aquest sentit presta el servei de
gestió integral de residus municipals al 14 municipis de la comarca.
En total son beneficiaris del servei 150 nuclis de població, en un
territori de 1.260 km2.
Inicialment aquest servei va ser delegat pels ajuntaments de la
comarca al Consorci per a la recollida i tractament d’escombreries i a
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l’extingir-se aquesta entitat,
Comarcal del Pallars Jussà.

la competència va passar al Consell

El Consell Comarcal i els ajuntaments de la comarca van signar el dia
16 de febrer de 2017 el primer conveni de col·laboració per la
prestació del servei, amb un termini de 4 anys.
La vigència d’aquest document finalitza al més de febrer de 2021, per
la qual cosa es requereix la signatura d’un nou conveni
Segon .- El Consell Comarcal disposa per la prestació d’aquest servei
d’un seguit de mitjans materials i de personal propi.
És titular del dipòsit controlat comarcal de residus municipals, de la
planta de compostatge, de la deixalleria i planta de transferència de
residus de Tremp. Així com de les instal.lacions annexes a la
deixalleria : magatzem de camions, taller, vestidors i oficina.
Disposa d’una deixalleria mòbil itinerant que durant l’any es situa en
diferent nuclis segons peticions dels Ajuntaments i en funció de la
disponibilitat.
Gestiona amb la col·laboració dels ajuntaments les deixalleries
municipals de la Pobla de Segur i d’Isona i Conca Dellà.
Atès que aquest servei s’ha anat ampliant durant els anys ( des de
l’any 1989 ) i es fa necessària l’actualització de la seva regulació
jurídica.
Tercer.- En aquest sentit els articles 303 a 309 del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel
Decret179/1995, de 13 de juny, reconeixen la possibilitat d’acords
entre les corporacions locals per la prestació de serveis o per al
desenvolupament de competències legalment atribuïdes, en la
satisfacció dels quals tinguin un interès comú.
D’altra banda, l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic i l’article 10.5 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost,
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya,
preveuen
que la realització d’activitats de caràcter
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material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans
administratius, els organismes o les entitats públiques pot ésser
encarregada a altres òrgans, organismes o entitats públiques de la
mateixa administració o d’una altra de diferent, per raons d’eficàcia o
quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per dur-la a terme.
Així mateix preveuen que si l’òrgan organisme o entitat pública que
rep l’encàrrec no pertany a la mateixa administració que el fa,
l’encàrrec s’ha de formalitzar mitjançant un conveni, entre les dues
administracions.
Quart .- D’acord amb aquest marc legal, l’Ajuntament està interessat
en que el Consell Comarca continuï prestant el servei de gestió
integral de residus. El Ple de l’Ajuntament ha aprovat, en data 22
d’abril de 2021 encarregar al Consell Comarcal la prestació del servei
indicat.
Per tot això i amb la finalitat de concertar el règim d’actuacions
derivades de l’esmentat interès, les parts signants acorden subscriure
aquest conveni, amb subjecció als següents
PACTES
PRIMER.- Objecte del conveni
L’objecte del conveni és formalitzar l’encàrrec de gestió per part de
l’Ajuntament al Consell Comarcal per la prestació el servei de gestió
integral de residus municipals .
SEGON.- Obligacions de les parts
1.- El Consell Comarcal es compromet a :
1.1.- Prestar el servei de gestió integral de residus municipals que
comporta
-

recollida de la fracció resta ( rebuig )
tractament de la fracció resta a dipòsit controlat comarcal de
residus municipals
recollida de fracció orgànica
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-

tractament de la fracció orgànica per a l’elaboració de compost
a la planta de compostatge del Pallars Jussà
tractament de les restes vegetals, procedents de la poda, a la
planta de compostatge
recollida d’oli vegetal a grans productors (menjadors,
hostaleria…), i porta A porta al nuclis de Tremp i la Pobla de
Segur.
recollida d’envasos i transport a la planta de triatge
recollida de paper i transport a la planta de reciclatge
recollida de vidre i transport a la planta de reciclatge
transport de paper, envasos i vidre a gestor autoritzat
recollida de cartró comercial i transport a gestor autoritzat
recollida de voluminosos i andròmines i tractament
recollida de piles als comerços
reposició, neteja i reparació de contenidors i cubells
suport en la gestió de les deixalleries de la Pobla de Segur i d’
Isona i Conca Dellà
realització de diferents campanyes de sensibilització
foment de la recollida selectiva
Diagnosi del servei actual i estudi de possibles sistemes de
recollida (porta a porta, pagament per generació) per a la
millora dels nivells de recollida selectiva

1.2.- Executar la recaptació voluntària de la taxa per la prestació
d’aquest servei i delegar la recaptació executiva a la Diputació de
Lleida.
2.- L’Ajuntament es compromet a :
-

Facilitar al Consell Comarcal les dades actualitzades, adients per
l’aprovació anual del Padró de la taxa per la prestació del servei
esmentat.
Col.laborar amb el Consell Comarcal en la prestació del servei.
Definir i proposar canvis en la ubicació definitiva dels
contenidors, en llocs amb correcta accessibilitat pels camions.

TERCER.- Protecció de dades de caràcter personal
Les dues parts compleixen les obligacions establertes per la legislació
vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
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QUART.- Termini

El present conveni s’estableix per un període de 4 anys, a comptar a
partir de la data de la seva signatura.
Finalitzat aquest termini es signarà un nou conveni, si continua
prestant-se el servei objecte d’aquest.
CINQUÈ.- Causes d’extinció
Sense perjudici del seu termini de vigència, el present conveni podrà
resoldre’s anticipadament al seu venciment per qualsevol de les
causes següents:
1. El incompliment greu per part de qualsevol de les parts, de les
obligacions previstes en aquest conveni.
2. La impossibilitat sobrevinguda legal o material, de donar
compliment a l’objecte del conveni.
3. El mutu acord de les parts.
SESÉ.- Resolució de conflictes
Per a resoldre qualsevol qüestió, incidència o controvèrsia que es
derivi de la interpretació i execució del present conveni de naturalesa
administrativa,
les parts es sotmeten de manera explicita a la
jurisdicció contenciós administrativa.
I, conformes les dues parts amb el contingut d’aquest document,
l’aproven, i n’accepten els efectes, en signar-lo.
Jose Maria
Mullol Miret

digitalmente por
Conxi Rodríguez Firmado
Conxi Rodríguez Fernández
Fernández
Fecha: 2021.06.01 13:22:42
+02'00'

Firmado digitalmente por Jose Maria
Mullol Miret
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
o=Consell Comarcal del Pallars Jussà,
2.5.4.97=VATES-P7500014A,
ou=Treballador públic de nivell alt de
signatura, sn=Mullol Miret
givenName=Jose Maria,
serialNumber=IDCEScn=Jose Maria Mullol Miret
Fecha: 2021.05.11 13:35:27 +02'00'

Sra. Conxi Rodríguez Fernández

Sr. Josep M. Mullol Miret

Tinent d’alcalde de l’Ajuntament
de Castell de Mur

President del Consell
Comarcal del Pallars Jussà
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PRIMERA
ADDENDA
DE
MODIFICACIÓ
DEL
CONVENI
DE
COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CASTELL DE MUR I EL
CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ, PER LA GESTIÓ
INTEGRAL DE RESIDUS MUNICIPALS
Tremp, 26 d’abril de 2021.
REUNITS
El Sr. Josep Ma. Mullol i Miret, president del Consell Comarcal del Pallars
Jussà ( en endavant Consell Comarcal), actuant en nom i representació del
Consell Comarcal del Pallars Jussà, administració local, domiciliada al carrer
Soldevila, 18 de Tremp (Lleida), amb núm. de CIF : P7500014A, i en ús de
les facultats previstes en l’article 13 del Decret legislatiu 2/2003, de 4 de
novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Organització
comarcal de Catalunya (LOCC) i degudament autoritzat per Decret del
President del Consell del dia 4 de març de 2021.
La Sra. Conxi Rodríguez Fernández, tinent d’alcalde, actuant en nom de
l’Ajuntament de Castell de Mur (en endavant Ajuntament), administració
local, domiciliada al carrer del Carme, 46 de Guàrdia de Noguera, Castell
de Mur (Lleida), amb núm. de CIF : P2518100I, i en ús de les facultats
previstes en l’article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i
degudament autoritzat per Acord de Ple del dia 22 d’abril de 2021.
Les parts tenen i es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per
atorgar la present addenda, i de la lliure i espontània voluntat.
EXPOSEN :
Que el desenvolupament de les tasques relacionades amb l’execució del
Conveni per a la gestió integral de residus implica que el Consell Comarcal
del Pallars Jussà tractarà dades personals responsabilitat de l’Ajuntament,
esdevenint un Encarregat de Tractament de l’Ajuntament en els termes
definits per la normativa de protecció de dades personals
L’article 28 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del
Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques
en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació de
les seves dades, i l’article 33 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre,
de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals estableixen les
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obligacions que un Encarregat de Tractament ha de complir respecte al
tractament de dades que porti a terme per compte d’un tercer.
Per tot això,

ACORDEN :
ÚNIC.- Modificar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i el Consell
Comarcal, per la gestió integral de residus municipals, per tal definir les
obligacions que el Consell Comarcal del Pallars Jussà ha d’assumir en
qualitat d’Encarregat de Tractament, en el sentit d’incorporar al Pacte
TERCER del Conveni el text següent :
“ El Consell Comarcal del Pallars Jussà es compromet a establir, complir i
respectar les següents obligacions que regulen el tractament i la gestió de
les dades de caràcter personal a les que tingui accés en el desenvolupament
del servei descrit a l’objecte del conveni:
x

Portar a terme el tractament de les dades personals única i
exclusivament per a les finalitats relacionades directament amb el servei
contractat, restant expressament prohibit utilitzar-los per a finalitats
diferents.

x

Garantir la confidencialitat, reserva i estricte secret professional per part
dels treballadors del Contractista respecte a les dades de caràcter
personal que als que puguin accedir per a la prestació dels serveis
contractats.

x

El Consell Comarcal haurà de tenir regulat el Deure de Confidencialitat
amb els seus treballadors i col·laboradors.

x

El Consell Comarcal garanteix l’aplicació de las mesures de seguretat
que siguin d’aplicació en funció del nivell de risc associat als tractaments
de dades als quals pugui tenir accés. El nivell de risc i les mesures de
seguretat seran definides per l’Ajuntament i seran d’aplicació als
tractaments portats a terme en suports automatitzats i en suports no
automatitzats. L’Ajuntament podrà realitzar aquelles accions d'auditoria
que es considerin necessàries per garantir la correcta aplicació
d'aquestes mesures de seguretat.
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x

El Consell Comarcal es compromet a notificar qualsevol incident de
seguretat amb afectació a dades personals en un termini no superior a
24 hores.

x

El Consell Comarcal es compromet a no realitzar transferència
internacional de les dades i informació responsabilitat de l’Ajuntament
fora de l'Espai Econòmic Europeu.

x

L’accés i tractament de dades personals de l’Ajuntament per part del
Consell Comarcal, es considera estrictament temporal per a la prestació
del servei contractat, sense que concedeixi al Consell Comarcal cap
mena de dret o titularitat sobre les dades tractades. En aquest sentit
haurà de retornar o eliminar de forma controlada aquells suports
utilitzats per al tractament de dades personals, podent conservar
únicament les dades en cas que sigui necessari per a garantir la
protecció legal del Contractista.

x

El Consell Comarcal assumeix la responsabilitat davant de l’Ajuntament
per als possibles danys i perjudicis que l’Ajuntament pugui rebre com a
conseqüència de l’incompliment de les obligacions definides al present
document, incloent les possibles sancions per part de les Autoritats de
Control del tractament de dades personals. “

I, conformes les parts, signen aquest document.

Firmado digitalmente por Jose Maria Mullol Miret

Jose Maria Mullol
Miret

Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
o=Consell Comarcal del Pallars Jussà,
2.5.4.97=VATES-P7500014A, ou=Treballador
públic de nivell alt de signatura, sn=Mullol Miret givenName=Jose Maria,
serialNumber=IDCEScn=Jose Maria
Mullol Miret Fecha: 2021.05.11 13:36:06 +02'00'

Conxi
Rodríguez
Fernández

Firmado digitalmente
por Conxi Rodríguez
Fernández
Fecha: 2021.06.01
13:21:34 +02'00'

Sr. Josep Ma. Mulloll Miret

Sra. Conxi Rodríguez Fernández
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Elena Muñoz i Camarasa Secretària accidental de l'Ajuntament de Castell de Mur,
CERTIFICO:
Que en el Ple de la Corporació, reunit en sessió ordinària de data 22 d’abril de
2021, va adoptar, entre altres, l’acord que literalment, diu:
“6.2

CONVENI ENCÀRREC GESTIÓ INTEGRAL RESIDUS
MUNICIPALS AL CONSELL COMARCAL I PRIMERA ADDENDA DE
MODIFICACIÓ
Es dona compte al Ple del Conveni per a la Gestió integral dels residus municipals,
tramés i aprovat pel Consell Comarcal del Pallars Jussà, que literalment, diu:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CASTELL DE
MUR I EL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ, PER LA GESTIÓ
INTEGRAL DE RESIDUS MUNICIPALS
Tremp, Pallars Jussà, ..............................................
REUNITS
D’una part el senyor ..........., en nom i representació de l’Ajuntament
.............................. (en endavant Ajuntament), en la seva qualitat
d’alcalde, en ús de les facultats previstes en l’article 53.1 del Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril i en virtut de l’acord del Ple de l’ajuntament del dia
.................., la certificació dels qual s’annexa com a document núm. 1
d’aquest conveni.
I d’altra part el Sr. Josep M. Mullol Miret, en nom i representació del Consell
Comarcal del Pallars Jussà (en endavant Consell Comarcal), en la seva
qualitat de president, en ús de les competències regulades en l’article 13 a)
del Text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, aprovat per
Decret Legislatiu 2/2003, de 4 de novembre i facultat per acord del Ple del
Consell .............................., que s’annexa com a document núm. 2
d’aquest conveni.
Les dues parts es reconeixen la capacitat necessària per a formalitzar el
present conveni, i
EXPOSEN
Primer.- El Consell Comarcal té com un dels seus objectius cooperar amb
els municipis en l’establiment de serveis necessaris per al desenvolupament
del territori i en aquest sentit presta el servei de gestió integral de residus
municipals als 14 municipis de la comarca.
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En total són beneficiaris del servei 150 nuclis de població, en un territori de
1.260 km².
Inicialment aquest servei va ser delegat pels ajuntaments de la comarca al
Consorci per a la recollida i tractament d’escombraries i a l’extingir-se
aquesta entitat, la competència va passar al Consell Comarcal del Pallars
Jussà.
Segon.- El Consell Comarcal disposa per la prestació d’aquest servei d’un
seguit de mitjans materials i de personal propi.
També és titular del dipòsit controlat comarcal de residus municipals, de la
planta de compostatge, de la deixalleria i planta de transferència de residus
de Tremp. Així com de les instal·lacions annexes a la deixalleria: magatzem
de camions, taller, vestidors i oficina.
Gestiona amb la col·laboració dels ajuntaments les deixalleries municipals de
la Pobla de Segur i d’Isona i Conca Dellà.
Atès que aquest servei s’ha anat ampliant durant els anys (des de l’any 1989)
i es fa necessària l’actualització de la seva regulació jurídica.
Tercer.- En aquest sentit els articles 303 a 309 del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret179/1995, de 13 de
juny, reconeixen la possibilitat d’acords entre les corporacions locals per la
prestació de serveis o per al desenvolupament de competències legalment
atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin un interès comú.
D’altra banda, l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic
del sector públic i l’article 10.5 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,
preveuen que la realització d’activitats de caràcter material, tècnic o de
serveis de la competència dels òrgans administratius, els organismes o les
entitats públiques pot ésser encarregada a altres òrgans, organismes o
entitats públiques de la mateixa administració o d’una altra de diferent, per
raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per dur-la a
terme.
Així mateix preveuen que si l’òrgan, organisme o entitat pública que rep
l’encàrrec no pertany a la mateixa administració que el fa, l’encàrrec s’ha de
formalitzar mitjançant un conveni, entre les dues administracions.
Quart.- D’acord amb aquest marc legal, l’Ajuntament està interessat en que
el Consell Comarca presti el servei de gestió integral de residus. El Ple de
l’Ajuntament ha aprovat, en data .................., encarregar al Consell
Comarcal la prestació del servei indicat.
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Per tot això i amb la finalitat de concertar el règim d’actuacions derivades de
l’esmentat interès, les parts signants acorden subscriure aquest conveni, amb
subjecció als següents:
PACTES
PRIMER.- Objecte del conveni
L’objecte del conveni és formalitzar l’encàrrec de gestió per part de
l’Ajuntament al Consell Comarcal per la prestació el servei de gestió integral
de residus municipals.
SEGON.- Obligacions de les parts
1.- El Consell Comarcal es compromet a:
1.1.- Prestar el servei de gestió integral de residus municipals que comporta
-

recollida de la fracció resta (rebuig)
tractament de la fracció resta a dipòsit controlat comarcal de residus
municipals
recollida de fracció orgànica
tractament de la fracció orgànica per a l’elaboració de compost a la
planta de compostatge del Pallars Jussà
tractament de les restes vegetals, procedents de la poda, a la planta
de compostatge
recollida d’envasos i transport a la planta de triatge
recollida de paper i transport a la planta de reciclatge
recollida de vidre i transport a la planta de reciclatge
transport de paper, envasos i vidre a gestor autoritzat
recollida de cartró comercial i transport a gestor autoritzat
recollida de voluminosos i andròmines i tractament
recollida de piles als comerços
reposició, neteja i reparació de contenidors i cubells
suport en la gestió de les deixalleries de la Pobla de Segur i d’ Isona i
Conca Dellà
realització de diferents campanyes de sensibilització
foment de la recollida selectiva

1.2.- Executar la recaptació voluntària de la taxa per la prestació d’aquest
servei i delegar la recaptació executiva a la Diputació de Lleida.
2.- L’Ajuntament es compromet a :
-

Facilitar al Consell Comarcal les dades actualitzades, adients per
l’aprovació anual del Padró de la taxa per la prestació del servei
esmentat.
Col·laborar amb el Consell Comarcal en la prestació del servei.
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-

Definir i proposar canvis en la ubicació definitiva dels contenidors, en
llocs amb correcta accessibilitat pels camions.

TERCER.- Protecció de dades de caràcter personal
Les dues parts compleixen les obligacions establertes per la legislació vigent
en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
QUART.- Termini
El present conveni s’estableix per un període de 4 anys, a comptar a partir
de la data de la seva signatura.
Finalitzat aquest termini es signarà un nou conveni, si continua prestant-se
el servei objecte d’aquest.
CINQUÈ.- Causes d’extinció
Sense perjudici del seu termini de vigència, el present conveni podrà
resoldre’s anticipadament al seu venciment per qualsevol de les causes
següents:
4. El incompliment greu per part de qualsevol de les parts, de les
obligacions previstes en aquest conveni
5. La impossibilitat sobrevinguda legal o material, de donar compliment
a l’objecte del conveni
6. El mutu acord de les parts
SESÈ.- Resolució de conflictes
Per a resoldre qualsevol qüestió, incidència o controvèrsia que es derivi de la
interpretació i execució del present conveni de naturalesa administrativa, les
parts es sotmeten de manera explicita a la jurisdicció contenciós
administrativa.
I, conformes les dues parts amb el contingut d’aquest document, l’aproven, i
n’accepten els efectes, en signar-lo, per duplicat exemplar i un sol efecte, al
lloc i data expressats a l’encapçalament.
Sr..............

Sr. Josep M. Mullol Miret

Alcalde de l’Ajuntament .............

President del Consell
Comarcal del Pallars Jussà”

Igualment, el Consell Comarcal proposa l’aprovació de la primera Addenda de
Modificació del Conveni per la Gestió Integral de Residus Municipals, que conté
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una única clàusula de tractament de gestió de dades de caràcter personal, i que
literalment, diu:
“PRIMERA

ADDENDA DE MODIFICACIÓ DEL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L’AJUNTAMENT .................... I EL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS
JUSSÀ, PER LA GESTIÓ INTEGRAL DE RESIDUS MUNICIPALS

Tremp, .... de ..... de 2021.
REUNITS
El Sr. Josep Ma. Mullol i Miret, president del Consell Comarcal del Pallars Jussà
( en endavant Consell Comarcal), actuant en nom i representació del Consell
Comarcal del Pallars Jussà, administració local,
domiciliada al carrer
Soldevila, 18 de Tremp (Lleida), amb núm. de CIF : P7500014A, i en ús de
les facultats previstes en l’article 13 del Decret legislatiu 2/2003, de 4 de
novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Organització comarcal
de Catalunya (LOCC) i degudament autoritzat per l’acord ....................
La Sr/a. ........... alcalde/ssa, actuant en nom de ...............(en endavant
Ajuntament), administració local, domiciliada al carrer ....................., ......
de ........... (Lleida), amb núm. de CIF : ............. i en ús de les facultats
previstes en l’article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i
degudament autoritzat per Decret d’Alcaldia del dia ........ d’......... de 2021.
Les parts tenen i es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per
atorgar la present addenda, i de la lliure i espontània voluntat.
EXPOSEN :
Que el desenvolupament de les tasques relacionades amb l’execució del
Conveni per a la gestió integral de residus implica que el Consell Comarcal
del Pallars Jussà tractarà dades personals responsabilitat de l’Ajuntament,
esdevenint un Encarregat de Tractament de l’Ajuntament en els termes
definits per la normativa de protecció de dades personals
L’article 28 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell,
de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que
respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les seves
dades, i l’article 33 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció
de Dades Personals i garantia de drets digitals estableixen les obligacions que
un Encarregat de Tractament ha de complir respecte al tractament de dades
que porti a terme per compte d’un tercer.
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Per tot això,
ACORDEN :
ÚNIC.- Modificar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i el Consell
Comarcal, per la gestió integral de residus municipals, per tal definir les
obligacions que el Consell Comarcal del Pallars Jussà ha d’assumir en qualitat
d’Encarregat de Tractament, en el sentit d’incorporar al Pacte TERCER del
Conveni el text següent :
“El Consell Comarcal del Pallars Jussà es compromet a establir, complir i
respectar les següents obligacions que regulen el tractament i la gestió de les dades
de caràcter personal a les que tingui accés en el desenvolupament del servei descrit
a l’objecte del conveni:
x

Portar a terme el tractament de les dades personals única i exclusivament per a
les finalitats relacionades directament amb el servei contractat, restant
expressament prohibit utilitzar-los per a finalitats diferents.

x

Garantir la confidencialitat, reserva i estricte secret professional per part dels
treballadors del Contractista respecte a les dades de caràcter personal que als
que puguin accedir per a la prestació dels serveis contractats.

x

El Consell Comarcal haurà de tenir regulat el Deure de Confidencialitat amb els
seus treballadors i col·laboradors.

x

El Consell Comarcal garanteix l’aplicació de las mesures de seguretat que siguin
d’aplicació en funció del nivell de risc associat als tractaments de dades als quals
pugui tenir accés. El nivell de risc i les mesures de seguretat seran definides per
l’Ajuntament i seran d’aplicació als tractaments portats a terme en suports
automatitzats i en suports no automatitzats. L’Ajuntament podrà realitzar
aquelles accions d'auditoria que es considerin necessàries per garantir la correcta
aplicació d'aquestes mesures de seguretat.

x

El Consell Comarcal es compromet a notificar qualsevol incident de seguretat amb
afectació a dades personals en un termini no superior a 24 hores.

x

El Consell Comarcal es compromet a no realitzar transferència internacional de
les dades i informació responsabilitat de l’Ajuntament fora de l'Espai Econòmic
Europeu.

x

L’accés i tractament de dades personals de l’Ajuntament per part del Consell
Comarcal, es considera estrictament temporal per a la prestació del servei
contractat, sense que concedeixi al Consell Comarcal cap mena de dret o
titularitat sobre les dades tractades. En aquest sentit haurà de retornar o eliminar
de forma controlada aquells suports utilitzats per al tractament de dades
personals, podent conservar únicament les dades en cas que sigui necessari per
a garantir la protecció legal del Contractista.

x

El Consell Comarcal assumeix la responsabilitat davant de l’Ajuntament per als
possibles danys i perjudicis que l’Ajuntament pugui rebre com a conseqüència de
l’incompliment de les obligacions definides al present document, incloent les
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possibles sancions per part de les Autoritats de Control del tractament de dades
personals. “

I, conformes les parts, signen aquest document, per duplicat exemplar i un
sol efecte, al lloc i data expressats a l’encapçalament.
Josep Ma. Mulloll

....................................

Consell Comarcal
Pallars Jussà”

El Ple, per unanimitat dels assistents, acorda:
PRIMER. Aprovar el CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L’AJUNTAMENT DE CASTELL DE MUR I EL CONSELL COMARCAL DEL
PALLARS JUSSÀ, PER LA GESTIÓ INTEGRAL DE RESIDUS MUNICIPALS
i la primera addenda de modificació de l’esmentat conveni que més amunt es
reprodueix literalment.
SEGON. Facultar l’alcalde per a la signatura de la documentació necessària per
donar compliment al present acord, i comunicar-ho al Consell Comarcal del Pallars
Jussà.”
I perquè així consti als efectes adients, i a reserva dels termes que en resulti de
l’aprovació de l’acta corresponent, d’acord amb l’article 206 del ROF, lliuro la
present d'ordre i amb el vistiplau del Sr. Alcalde.
Guàrdia de Noguera, Castell de Mur, 10 de maig de 2021
Vist i plau,
L’Alcalde,

ELENA
MUÑOZ (R:
P2518100I)

Firmado
digitalmente por
ELENA
MUÑOZ (R:
P2518100I)
Fecha: 2021.05.10
14:58:00 +02'00'

Josep Maria Firmado
por
Mullol Miret digitalmente
Josep Maria
Mullol Miret
Fecha: 2021.05.10
14:57:34 +02'00'
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE
CONCA DE DALT I EL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS
JUSSÀ, PER LA GESTIÓ INTEGRAL DE RESIDUS MUNICIPALS.
Tremp, Pallars Jussà, 26 d’abril de 2021
REUNITS
D’ una part el Sr. Martí Cardona Rocafort, en nom i representació de
l’Ajuntament de Conca de Dalt (en endavant Ajuntament ), en la seva
qualitat d’alcalde, en ús de les facultats previstes en l’article 53.1 del
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat
per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i en virtut de l’acord del Ple
de l’Ajuntament del dia 15 d’abril de 2021, la certificació dels qual
s’annexa com a document núm.1 d’aquest conveni.
I d’altra part el Sr. Josep Ma. Mullol Miret, en nom i representació del
Consell Comarcal del Pallars Jussà (en endavant Consell Comarcal),
en la seva qualitat de president, en ús de les competències regulades
en l’article 13 a) del Text refós de la Llei d’organització comarcal de
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 4 de novembre i
facultada per acord del Ple del Consell 22 de desembre de 2020, que
s’annexa com a document 2 d’aquest conveni.
Les dues parts es reconeixen la capacitat necessària per a formalitzar
el present conveni, i
EXPOSEN
Primer.- El Consell Comarcal té com un dels seus objectius cooperar
amb els municipis en l’establiment de serveis necessaris per al
desenvolupament del territori i en aquest sentit presta el servei de
gestió integral de residus municipals al 14 municipis de la comarca.
En total son beneficiaris del servei 150 nuclis de població, en un
territori de 1.260 km2.
Inicialment aquest servei va ser delegat pels ajuntaments de la
comarca al Consorci per a la recollida i tractament d’escombreries i a
l’extingir-se aquesta entitat, la competència va passar al Consell
Comarcal del Pallars Jussà.
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El Consell Comarcal i els ajuntaments de la comarca van signar el dia
16 de febrer de 2017 el primer conveni de col·laboració per la
prestació del servei, amb un termini de 4 anys.
La vigència d’aquest document finalitza al més de febrer de 2021, per
la qual cosa es requereix la signatura d’un nou conveni
Segon .- El Consell Comarcal disposa per la prestació d’aquest servei
d’un seguit de mitjans materials i de personal propi.
És titular del dipòsit controlat comarcal de residus municipals, de la
planta de compostatge, de la deixalleria i planta de transferència de
residus de Tremp. Així com de les instal.lacions annexes a la
deixalleria : magatzem de camions, taller, vestidors i oficina.
Disposa d’una deixalleria mòbil itinerant que durant l’any es situa en
diferent nuclis segons peticions dels Ajuntaments i en funció de la
disponibilitat.
Gestiona amb la col·laboració dels ajuntaments les deixalleries
municipals de la Pobla de Segur i d’Isona i Conca Dellà.
Atès que aquest servei s’ha anat ampliant durant els anys ( des de
l’any 1989 ) i es fa necessària l’actualització de la seva regulació
jurídica.
Tercer.- En aquest sentit els articles 303 a 309 del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel
Decret179/1995, de 13 de juny, reconeixen la possibilitat d’acords
entre les corporacions locals per la prestació de serveis o per al
desenvolupament de competències legalment atribuïdes, en la
satisfacció dels quals tinguin un interès comú.
D’altra banda, l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic i l’article 10.5 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost,
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya,
preveuen
que la realització d’activitats de caràcter
material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans
administratius, els organismes o les entitats públiques pot ésser
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encarregada a altres òrgans, organismes o entitats públiques de la
mateixa administració o d’una altra de diferent, per raons d’eficàcia o
quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per dur-la a terme.
Així mateix preveuen que si l’òrgan organisme o entitat pública que
rep l’encàrrec no pertany a la mateixa administració que el fa,
l’encàrrec s’ha de formalitzar mitjançant un conveni, entre les dues
administracions.
Quart .- D’acord amb aquest marc legal, l’Ajuntament està interessat
en que el Consell Comarca continuï prestant el servei de gestió
integral de residus. El Ple de l’Ajuntament ha aprovat, en data 15
d’abril de 2021 encarregar al Consell Comarcal la prestació del servei
indicat.
Per tot això i amb la finalitat de concertar el règim d’actuacions
derivades de l’esmentat interès, les parts signants acorden subscriure
aquest conveni, amb subjecció als següents
PACTES
PRIMER.- Objecte del conveni
L’objecte del conveni és formalitzar l’encàrrec de gestió per part de
l’Ajuntament al Consell Comarcal per la prestació el servei de gestió
integral de residus municipals .
SEGON.- Obligacions de les parts
1.- El Consell Comarcal es compromet a :
1.1.- Prestar el servei de gestió integral de residus municipals que
comporta
-

recollida de la fracció resta ( rebuig )
tractament de la fracció resta a dipòsit controlat comarcal de
residus municipals
recollida de fracció orgànica
tractament de la fracció orgànica per a l’elaboració de compost
a la planta de compostatge del Pallars Jussà
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tractament de les restes vegetals, procedents de la poda, a la
planta de compostatge
recollida d’oli vegetal a grans productors (menjadors,
hostaleria…), i porta A porta al nuclis de Tremp i la Pobla de
Segur.
recollida d’envasos i transport a la planta de triatge
recollida de paper i transport a la planta de reciclatge
recollida de vidre i transport a la planta de reciclatge
transport de paper, envasos i vidre a gestor autoritzat
recollida de cartró comercial i transport a gestor autoritzat
recollida de voluminosos i andròmines i tractament
recollida de piles als comerços
reposició, neteja i reparació de contenidors i cubells
suport en la gestió de les deixalleries de la Pobla de Segur i d’
Isona i Conca Dellà
realització de diferents campanyes de sensibilització
foment de la recollida selectiva
Diagnosi del servei actual i estudi de possibles sistemes de
recollida (porta a porta, pagament per generació) per a la
millora dels nivells de recollida selectiva

1.2.- Executar la recaptació voluntària de la taxa per la prestació
d’aquest servei i delegar la recaptació executiva a la Diputació de
Lleida.
2.- L’Ajuntament es compromet a :
-

Facilitar al Consell Comarcal les dades actualitzades, adients per
l’aprovació anual del Padró de la taxa per la prestació del servei
esmentat.
Col.laborar amb el Consell Comarcal en la prestació del servei.
Definir i proposar canvis en la ubicació definitiva dels
contenidors, en llocs amb correcta accessibilitat pels camions.

TERCER.- Protecció de dades de caràcter personal
Les dues parts compleixen les obligacions establertes per la legislació
vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
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QUART.- Termini

El present conveni s’estableix per un període de 4 anys, a comptar a
partir de la data de la seva signatura.
Finalitzat aquest termini es signarà un nou conveni, si continua
prestant-se el servei objecte d’aquest.
CINQUÈ.- Causes d’extinció
Sense perjudici del seu termini de vigència, el present conveni podrà
resoldre’s anticipadament al seu venciment per qualsevol de les
causes següents:
1. El incompliment greu per part de qualsevol de les parts, de les
obligacions previstes en aquest conveni.
2. La impossibilitat sobrevinguda legal o material, de donar
compliment a l’objecte del conveni.
3. El mutu acord de les parts.
SESÉ.- Resolució de conflictes
Per a resoldre qualsevol qüestió, incidència o controvèrsia que es
derivi de la interpretació i execució del present conveni de naturalesa
administrativa,
les parts es sotmeten de manera explicita a la
jurisdicció contenciós administrativa.
I, conformes les dues parts amb el contingut d’aquest document,
l’aproven, i n’accepten els efectes, en signar-lo.

Martí Cardona
Rocafort

Jose Maria
Mullol Miret

Firmado digitalmente
por Martí Cardona
Rocafort
Fecha: 2021.05.13
08:39:58 +02'00'

Firmado digitalmente por Jose Maria Mullol
Miret
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
o=Consell Comarcal del Pallars Jussà,
2.5.4.97=VATES-P7500014A, ou=Treballador
públic de nivell alt de signatura, sn=Mullol
Miret
givenName=Jose
Maria, serialNumber=IDCEScn=Jose Maria Mullol Miret
(SIG)
Fecha: 2021.05.11 08:34:55 +02'00'

Sr. Martí Cardona Rocafort

Sr. Josep M. Mullol Miret

Alcalde de l’Ajuntament de
Conca de Dalt

President del Consell
Comarcal del Pallars Jussà
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PRIMERA
ADDENDA
DE
MODIFICACIÓ
DEL
CONVENI
DE
COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE LA CONCA DE DALT I EL
CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ, PER LA GESTIÓ
INTEGRAL DE RESIDUS MUNICIPALS
Tremp, 26 d’abril de 2021.
REUNITS
El Sr. Josep Ma. Mullol i Miret, president del Consell Comarcal del Pallars
Jussà ( en endavant Consell Comarcal), actuant en nom i representació del
Consell Comarcal del Pallars Jussà, administració local, domiciliada al carrer
Soldevila, 18 de Tremp (Lleida), amb núm. de CIF : P7500014A, i en ús de
les facultats previstes en l’article 13 del Decret legislatiu 2/2003, de 4 de
novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Organització
comarcal de Catalunya (LOCC) i degudament autoritzat per Decret del
President del Consell del dia 4 de març de 2021.
El Sr. Martí Cardona Rocafort, alcalde, actuant en nom de l’Ajuntament de
Conca de Dalt (en endavant Ajuntament), administració local, domiciliada
en Avda. Estació 62, baixos, La Pobla de Segur (Lleida), amb núm. de CIF :
P2502900J, i en ús de les facultats previstes en l’article 53.1 del Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i degudament autoritzat per Acord de Ple del
dia 15 d’abril de 2021.
Les parts tenen i es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per
atorgar la present addenda, i de la lliure i espontània voluntat.
EXPOSEN :
Que el desenvolupament de les tasques relacionades amb l’execució del
Conveni per a la gestió integral de residus implica que el Consell Comarcal
del Pallars Jussà tractarà dades personals responsabilitat de l’Ajuntament,
esdevenint un Encarregat de Tractament de l’Ajuntament en els termes
definits per la normativa de protecció de dades personals
L’article 28 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del
Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques
en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació de
les seves dades, i l’article 33 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre,
de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals estableixen les
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obligacions que un Encarregat de Tractament ha de complir respecte al
tractament de dades que porti a terme per compte d’un tercer.
Per tot això,

ACORDEN :
ÚNIC.- Modificar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i el Consell
Comarcal, per la gestió integral de residus municipals, per tal definir les
obligacions que el Consell Comarcal del Pallars Jussà ha d’assumir en
qualitat d’Encarregat de Tractament, en el sentit d’incorporar al Pacte
TERCER del Conveni el text següent :
“ El Consell Comarcal del Pallars Jussà es compromet a establir, complir i
respectar les següents obligacions que regulen el tractament i la gestió de
les dades de caràcter personal a les que tingui accés en el desenvolupament
del servei descrit a l’objecte del conveni:
x

Portar a terme el tractament de les dades personals única i
exclusivament per a les finalitats relacionades directament amb el servei
contractat, restant expressament prohibit utilitzar-los per a finalitats
diferents.

x

Garantir la confidencialitat, reserva i estricte secret professional per part
dels treballadors del Contractista respecte a les dades de caràcter
personal que als que puguin accedir per a la prestació dels serveis
contractats.

x

El Consell Comarcal haurà de tenir regulat el Deure de Confidencialitat
amb els seus treballadors i col·laboradors.

x

El Consell Comarcal garanteix l’aplicació de las mesures de seguretat
que siguin d’aplicació en funció del nivell de risc associat als tractaments
de dades als quals pugui tenir accés. El nivell de risc i les mesures de
seguretat seran definides per l’Ajuntament i seran d’aplicació als
tractaments portats a terme en suports automatitzats i en suports no
automatitzats. L’Ajuntament podrà realitzar aquelles accions d'auditoria
que es considerin necessàries per garantir la correcta aplicació
d'aquestes mesures de seguretat.
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x

El Consell Comarcal es compromet a notificar qualsevol incident de
seguretat amb afectació a dades personals en un termini no superior a
24 hores.

x

El Consell Comarcal es compromet a no realitzar transferència
internacional de les dades i informació responsabilitat de l’Ajuntament
fora de l'Espai Econòmic Europeu.

x

L’accés i tractament de dades personals de l’Ajuntament per part del
Consell Comarcal, es considera estrictament temporal per a la prestació
del servei contractat, sense que concedeixi al Consell Comarcal cap
mena de dret o titularitat sobre les dades tractades. En aquest sentit
haurà de retornar o eliminar de forma controlada aquells suports
utilitzats per al tractament de dades personals, podent conservar
únicament les dades en cas que sigui necessari per a garantir la
protecció legal del Contractista.

x

El Consell Comarcal assumeix la responsabilitat davant de l’Ajuntament
per als possibles danys i perjudicis que l’Ajuntament pugui rebre com a
conseqüència de l’incompliment de les obligacions definides al present
document, incloent les possibles sancions per part de les Autoritats de
Control del tractament de dades personals. “

I, conformes les parts, signen aquest document.

Jose Maria
Mullol Miret

Firmado digitalmente por Jose Maria
Mullol Miret
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
o=Consell Comarcal del Pallars Jussà,
2.5.4.97=VATES-P7500014A,
ou=Treballador públic de nivell alt de
signatura, sn=Mullol Miret
givenName=Jose Maria,
serialNumber=IDCEScn=Jose Maria Mullol Miret

Martí Cardona
Rocafort

Firmado digitalmente
por Martí Cardona
Rocafort
Fecha: 2021.05.13
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Sr. Josep Ma. Mulloll Miret

Sr. Martí Cardona Rocafort
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Consell Comarcal del Pallars Jussà

Ajuntament de Gavet de la Conca

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE GAVET
DE LA CONCA I EL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ,
PER LA GESTIÓ INTEGRAL DE RESIDUS MUNICIPALS.
Tremp, Pallars Jussà, 26 d’abril de 2021
REUNITS
D’ una part el Sr. Xavier Badia Verdeny, en nom i representació de
l’Ajuntament de Gavet de la Conca (en endavant Ajuntament ), en la
seva qualitat d’alcalde, en ús de les facultats previstes en l’article 53.1
del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i en virtut de
l’acord del Ple de l’Ajuntament del dia 8 de març de 2021, la
certificació dels qual s’annexa com a document núm.1 d’aquest
conveni.
I d’altra part el Sr. Josep Ma. Mullol Miret, en nom i representació del
Consell Comarcal del Pallars Jussà (en endavant Consell Comarcal),
en la seva qualitat de president, en ús de les competències regulades
en l’article 13 a) del Text refós de la Llei d’organització comarcal de
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 4 de novembre i
facultada per acord del Ple del Consell 22 de desembre de 2020, que
s’annexa com a document 2 d’aquest conveni.
Les dues parts es reconeixen la capacitat necessària per a formalitzar
el present conveni, i
EXPOSEN
Primer.- El Consell Comarcal té com un dels seus objectius cooperar
amb els municipis en l’establiment de serveis necessaris per al
desenvolupament del territori i en aquest sentit presta el servei de
gestió integral de residus municipals al 14 municipis de la comarca.
En total son beneficiaris del servei 150 nuclis de població, en un
territori de 1.260 km2.
Inicialment aquest servei va ser delegat pels ajuntaments de la
comarca al Consorci per a la recollida i tractament d’escombreries i a
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l’extingir-se aquesta entitat,
Comarcal del Pallars Jussà.
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la competència va passar al Consell

El Consell Comarcal i els ajuntaments de la comarca van signar el dia
16 de febrer de 2017 el primer conveni de col·laboració per la
prestació del servei, amb un termini de 4 anys.
La vigència d’aquest document finalitza al més de febrer de 2021, per
la qual cosa es requereix la signatura d’un nou conveni
Segon .- El Consell Comarcal disposa per la prestació d’aquest servei
d’un seguit de mitjans materials i de personal propi.
És titular del dipòsit controlat comarcal de residus municipals, de la
planta de compostatge, de la deixalleria i planta de transferència de
residus de Tremp. Així com de les instal.lacions annexes a la
deixalleria : magatzem de camions, taller, vestidors i oficina.
Disposa d’una deixalleria mòbil itinerant que durant l’any es situa en
diferent nuclis segons peticions dels Ajuntaments i en funció de la
disponibilitat.
Gestiona amb la col·laboració dels ajuntaments les deixalleries
municipals de la Pobla de Segur i d’Isona i Conca Dellà.
Atès que aquest servei s’ha anat ampliant durant els anys ( des de
l’any 1989 ) i es fa necessària l’actualització de la seva regulació
jurídica.
Tercer.- En aquest sentit els articles 303 a 309 del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel
Decret179/1995, de 13 de juny, reconeixen la possibilitat d’acords
entre les corporacions locals per la prestació de serveis o per al
desenvolupament de competències legalment atribuïdes, en la
satisfacció dels quals tinguin un interès comú.
D’altra banda, l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic i l’article 10.5 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost,
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
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Catalunya,
preveuen
que la realització d’activitats de caràcter
material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans
administratius, els organismes o les entitats públiques pot ésser
encarregada a altres òrgans, organismes o entitats públiques de la
mateixa administració o d’una altra de diferent, per raons d’eficàcia o
quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per dur-la a terme.
Així mateix preveuen que si l’òrgan organisme o entitat pública que
rep l’encàrrec no pertany a la mateixa administració que el fa,
l’encàrrec s’ha de formalitzar mitjançant un conveni, entre les dues
administracions.
Quart .- D’acord amb aquest marc legal, l’Ajuntament està interessat
en que el Consell Comarca continuï prestant el servei de gestió
integral de residus. El Ple de l’Ajuntament ha aprovat, en data 8 de
març de 2021 encarregar al Consell Comarcal la prestació del servei
indicat.
Per tot això i amb la finalitat de concertar el règim d’actuacions
derivades de l’esmentat interès, les parts signants acorden subscriure
aquest conveni, amb subjecció als següents
PACTES
PRIMER.- Objecte del conveni
L’objecte del conveni és formalitzar l’encàrrec de gestió per part de
l’Ajuntament al Consell Comarcal per la prestació el servei de gestió
integral de residus municipals .
SEGON.- Obligacions de les parts
1.- El Consell Comarcal es compromet a :
1.1.- Prestar el servei de gestió integral de residus municipals que
comporta
-

recollida de la fracció resta ( rebuig )
tractament de la fracció resta a dipòsit controlat comarcal de
residus municipals
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recollida de fracció orgànica
tractament de la fracció orgànica per a l’elaboració de compost
a la planta de compostatge del Pallars Jussà
tractament de les restes vegetals, procedents de la poda, a la
planta de compostatge
recollida d’oli vegetal a grans productors (menjadors,
hostaleria…), i porta A porta al nuclis de Tremp i la Pobla de
Segur.
recollida d’envasos i transport a la planta de triatge
recollida de paper i transport a la planta de reciclatge
recollida de vidre i transport a la planta de reciclatge
transport de paper, envasos i vidre a gestor autoritzat
recollida de cartró comercial i transport a gestor autoritzat
recollida de voluminosos i andròmines i tractament
recollida de piles als comerços
reposició, neteja i reparació de contenidors i cubells
suport en la gestió de les deixalleries de la Pobla de Segur i d’
Isona i Conca Dellà
realització de diferents campanyes de sensibilització
foment de la recollida selectiva
Diagnosi del servei actual i estudi de possibles sistemes de
recollida (porta a porta, pagament per generació) per a la
millora dels nivells de recollida selectiva

1.2.- Executar la recaptació voluntària de la taxa per la prestació
d’aquest servei i delegar la recaptació executiva a la Diputació de
Lleida.
2.- L’Ajuntament es compromet a :
-

Facilitar al Consell Comarcal les dades actualitzades, adients per
l’aprovació anual del Padró de la taxa per la prestació del servei
esmentat.
Col.laborar amb el Consell Comarcal en la prestació del servei.
Definir i proposar canvis en la ubicació definitiva dels
contenidors, en llocs amb correcta accessibilitat pels camions.

TERCER.- Protecció de dades de caràcter personal
Les dues parts compleixen les obligacions establertes per la legislació
vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
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QUART.- Termini
El present conveni s’estableix per un període de 4 anys, a comptar a
partir de la data de la seva signatura.
Finalitzat aquest termini es signarà un nou conveni, si continua
prestant-se el servei objecte d’aquest.
CINQUÈ.- Causes d’extinció
Sense perjudici del seu termini de vigència, el present conveni podrà
resoldre’s anticipadament al seu venciment per qualsevol de les
causes següents:
1. El incompliment greu per part de qualsevol de les parts, de les
obligacions previstes en aquest conveni.
2. La impossibilitat sobrevinguda legal o material, de donar
compliment a l’objecte del conveni.
3. El mutu acord de les parts.
SESÉ.- Resolució de conflictes
Per a resoldre qualsevol qüestió, incidència o controvèrsia que es
derivi de la interpretació i execució del present conveni de naturalesa
administrativa,
les parts es sotmeten de manera explicita a la
jurisdicció contenciós administrativa.
I, conformes les dues parts amb el contingut d’aquest document,
l’aproven, i n’accepten els efectes, en signar-lo.

XAVIER BADIA
VERDENY

Firmado digitalmente por XAVIER BADIA
VERDENY Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
o=Ajuntament de Gavet de la Conca,
2.5.4.97=VATES-P2503000H, ou=Treballador
públic de nivell alt de signatura, sn=BADIA
VERDENY
,
givenName=XAVIER,
serialNumber=IDCES
cn=XAVIER
BADIA VERDENY Fecha: 2021.05.04 14:40:14 +02'00'

Jose Maria Mullol
Miret

Firmado digitalmente por Jose Maria Mullol
Miret
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
o=Consell Comarcal del Pallars Jussà,
2.5.4.97=VATES-P7500014A, ou=Treballador
públic de nivell alt de signatura, sn=Mullol Miret
, givenName=Jose Maria,
serialNumber=IDCE
, cn=Jose Maria
Mullol Miret
Fecha: 2021.04.30 08:24:53 +02'00'

Sr. Xavier Badia Verdeny

Sr. Josep M. Mullol Miret

Alcalde de l’Ajuntament de
Gavet de la Conca

President del Consell
Comarcal del Pallars Jussà
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PRIMERA
ADDENDA
DE
MODIFICACIÓ
DEL
CONVENI
DE
COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE GAVET DE LA CONCA I EL
CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ, PER LA GESTIÓ
INTEGRAL DE RESIDUS MUNICIPALS
Tremp, 26 d’abril de 2021.
REUNITS
El Sr. Josep Ma. Mullol i Miret, president del Consell Comarcal del Pallars
Jussà ( en endavant Consell Comarcal), actuant en nom i representació del
Consell Comarcal del Pallars Jussà, administració local, domiciliada al carrer
Soldevila, 18 de Tremp (Lleida), amb núm. de CIF : P7500014A, i en ús de
les facultats previstes en l’article 13 del Decret legislatiu 2/2003, de 4 de
novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Organització
comarcal de Catalunya (LOCC) i degudament autoritzat per Decret del
President del Consell del dia 4 de març de 2021.
El Sr. Xavier Badia Verdeny, alcalde, actuant en nom de l’Ajuntament de
Gavet de la Conca (en endavant Ajuntament), administració local,
domiciliada al Passeig del Vall, 8 de Gavet de la Conca (Lleida), amb núm.
de CIF : P2503000H, i en ús de les facultats previstes en l’article 53.1 del
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i degudament autoritzat per Acord de
Ple del dia 8 de març de 2021.
Les parts tenen i es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per
atorgar la present addenda, i de la lliure i espontània voluntat.
EXPOSEN :
Que el desenvolupament de les tasques relacionades amb l’execució del
Conveni per a la gestió integral de residus implica que el Consell Comarcal
del Pallars Jussà tractarà dades personals responsabilitat de l’Ajuntament,
esdevenint un Encarregat de Tractament de l’Ajuntament en els termes
definits per la normativa de protecció de dades personals
L’article 28 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del
Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques
en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació de
les seves dades, i l’article 33 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre,
de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals estableixen les
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obligacions que un Encarregat de Tractament ha de complir respecte al
tractament de dades que porti a terme per compte d’un tercer.
Per tot això,

ACORDEN :
ÚNIC.- Modificar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i el Consell
Comarcal, per la gestió integral de residus municipals, per tal definir les
obligacions que el Consell Comarcal del Pallars Jussà ha d’assumir en
qualitat d’Encarregat de Tractament, en el sentit d’incorporar al Pacte
TERCER del Conveni el text següent :
“ El Consell Comarcal del Pallars Jussà es compromet a establir, complir i
respectar les següents obligacions que regulen el tractament i la gestió de
les dades de caràcter personal a les que tingui accés en el desenvolupament
del servei descrit a l’objecte del conveni:
x

Portar a terme el tractament de les dades personals única i
exclusivament per a les finalitats relacionades directament amb el servei
contractat, restant expressament prohibit utilitzar-los per a finalitats
diferents.

x

Garantir la confidencialitat, reserva i estricte secret professional per part
dels treballadors del Contractista respecte a les dades de caràcter
personal que als que puguin accedir per a la prestació dels serveis
contractats.

x

El Consell Comarcal haurà de tenir regulat el Deure de Confidencialitat
amb els seus treballadors i col·laboradors.

x

El Consell Comarcal garanteix l’aplicació de las mesures de seguretat
que siguin d’aplicació en funció del nivell de risc associat als tractaments
de dades als quals pugui tenir accés. El nivell de risc i les mesures de
seguretat seran definides per l’Ajuntament i seran d’aplicació als
tractaments portats a terme en suports automatitzats i en suports no
automatitzats. L’Ajuntament podrà realitzar aquelles accions d'auditoria
que es considerin necessàries per garantir la correcta aplicació
d'aquestes mesures de seguretat.
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x

El Consell Comarcal es compromet a notificar qualsevol incident de
seguretat amb afectació a dades personals en un termini no superior a
24 hores.

x

El Consell Comarcal es compromet a no realitzar transferència
internacional de les dades i informació responsabilitat de l’Ajuntament
fora de l'Espai Econòmic Europeu.

x

L’accés i tractament de dades personals de l’Ajuntament per part del
Consell Comarcal, es considera estrictament temporal per a la prestació
del servei contractat, sense que concedeixi al Consell Comarcal cap
mena de dret o titularitat sobre les dades tractades. En aquest sentit
haurà de retornar o eliminar de forma controlada aquells suports
utilitzats per al tractament de dades personals, podent conservar
únicament les dades en cas que sigui necessari per a garantir la
protecció legal del Contractista.

x

El Consell Comarcal assumeix la responsabilitat davant de l’Ajuntament
per als possibles danys i perjudicis que l’Ajuntament pugui rebre com a
conseqüència de l’incompliment de les obligacions definides al present
document, incloent les possibles sancions per part de les Autoritats de
Control del tractament de dades personals. “

I, conformes les parts, signen aquest document.

Jose Maria
Mullol Miret -

Firmado digitalmente por Jose Maria
Mullol Miret Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
o=Consell Comarcal del Pallars Jussà,
2.5.4.97=VATES-P7500014A,
ou=Treballador públic de nivell alt de
signatura, sn=Mullol Miret - DNI
givenName=Jose Maria,
serialNumber=IDCES
cn=Jose
Maria Mullol Miret Fecha: 2021.04.30 08:25:21 +02'00'

Firmado digitalmente por XAVIER
BADIA VERDENY
Fecha: 2021.05.03 11:41:36
+02'00'

Sr. Josep Ma. Mulloll Miret

Sr. Xavier Badia Verdeny

Consell Comarcal Pallars Jussà

Ajuntament de Gavet de la Conca

3

Marta Bages Sabarich (1 de 2)
Secretaria-Interventora Acc.
Data Signatura: 23/04/2021
HASH: 919e5a4834a6e082b61c921da228f10f


 

   
 
      

  
 !



"#

$% &$   '(  

)*+,

-, 




 !

., 

     /      0    1      %
*
3           %            
 
*     #5 7
3 +, 8   9:;<00= 08% +,     > 
       #  #   3  3#  8  <?  
:;? 08% +,     >  ; ,    
3#  , @
,  %  +,   
 ,#, 
     +,    
   +,   #,   
8  3 A% 8  -,B      % 
 )
D   8   0=      ;  ?!E  8  8,%   

 ,  A      
   A% +,   +,
+,    %      +,    
  #,     % 
 A%  +,  
  A% +, 


     
 %F  
,
   >    
  )

:  > % +, 
,      ??? :  
<!!E ? -, @ +, 8  9 # 8%    

9G$    
     
  
A% +,    B 8  ?!) 9G$)(8  < ; 
<!0E 8%  #,  %
 3# )3 +,   
  8,    > 3      >,     8,   >         


  8,   ,  8  3  A    F    # ,  8, 

 H% )

  
    F    ,     ,  %-  ,     %   
,    8 %    
 
  
,  
    
 +,  
        
   #     #     , 
,        ,        )        %
    
"#
/

  $%   

# D0ID :;GJ)E=; )

)!<?=E<)K7

Codi Validació: 63PD33RF6JNJNZSKXWYZR7M5Y | Verificació: https://gavet.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 10

Xavier Badia Verdeny (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 23/04/2021
HASH: 1b4b127aaf9630ebae7bd65e949b1604






E ,  % 

,     )=LM)

(   +,  
    #  -,    
                  8 %
    8  # ' 
+,    3    
 / 
N, O)
 B             #,     
   
 +, 
>           ,      #,        % #    
 ,    )
K 

  : 7

()'  :  >   % 8   =)      ;  <!0E       % 
 #,  "
 3# F  3    -,   
    , ,   )
    
    #     
        
%      +,
, @)

(()';8)E) :  ; #  ,? +, *    > 
 ;  *# Q  , @ % +,   
8       3  +,    #,    #,  
#     *
       I
      ,    
   
,        ,      ,     ,       
# Q     
 *
    #,     B  R   R(   
:   #  ,? 0*%  +, *    >  
; ,    3#  , @);   #     O  
  #    &  *    @       > 3        ,  

     ' )
( )';8  ! ; E88,%  93# N,B   
/A%    +,   
&,  
, ,    
+,  O  ,   @  %F +,
 %  
  Q   8+,           +,  ,%  ,  +,   

 , O   
P# ,  B   
 @     
   )
;8  )? ; = 93# -,B     

  A% +,  , @   +,   

"#
/

  $%   

# D0ID :;GJ)E=; )

)!<?=E<)K7

  
 8& 

Codi Validació: 63PD33RF6JNJNZSKXWYZR7M5Y | Verificació: https://gavet.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 10

  -,               #    
 3               ,  P   ,  
 
       8      +,         
8   E))     :     #  ,  ?        
8    >  ;  *# Q 


 ,%   :  G  I
  , @ S % 
9 #   
 T%     I
 +, F 

%   /   3  )
/ ,    

#5

 G9:$7


&)'  
 H%   8-,   I 
    
 / N, O #    , 
,   )
F   #,  +,    ,  , 7



     

 

         9 9 9         !   2 
2
        %   &  2  2
 '    &
(        )      0    1       -, '
 
.  *!   /  1 : ! 
   2    &   
   / 1  34355,  ;  &
7  *    
     
2   (   .

 
 )  3  ( 
& 
/       
   &  

 .  



  



 

*

: 



<=


  


>  2  2
  ?       7$    
7 
    7
   &  
       &

   (     
  &   1 !  1    
   -;     
 

"#
/

  $%   

# D0ID :;GJ)E=; )

)!<?=E<)K7

Codi Validació: 63PD33RF6JNJNZSKXWYZR7M5Y | Verificació: https://gavet.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 10


 

 




    !

#$
  %   &  #$
'    &
(        )    *    &      +,-  
.
 *!   /       01    2    &      
/ 1  34355,  36  7   &         $

    
8
!   (    .

 
 ) 
-  (  & 


   ! 7  8      &  -+5    7 !     
-3@5 A B   
 (   &  &     1    $
  


 2   
     
    7   
 .1>
( 
  
  0  &     2  2
 
     
 1>  2  2
       
 1 
$ 
        

!  (   &  

7? ?     C   
         
     1     .        * 0    


 #.D      F   .    .   G
1 :

    &   8  
H 
7 
F 7 !  
  7   1    2

$
    .   
 

  

#0 (
(   &  I
 
      %  
-J6J'   * 
   : !    &  1 ! $D 

 

  7      --   /  ;5435-+ -  7   01 $D
    )7     -5+   /  3@435-5  ,  1  01
$D    
       )7(   2   
 &   (   : !  &  
  
   0   
 &   
  0    C1      1 
   
  )7(   ?    1 
  C1  1 
 
  )7(   
 .
  !  
  *    
   8    (    1  $  0      >
 

#.D
 .  &   (  C1  1 
   )7
(  
  
   

 .
  ! (
 *    
I
 *
:  $ N   &         
P >  
7 ( 
  1  #$
       (
 2  2

    &   1 !  1       
#$
 I
& 
      1   2 

"#
/

  $%   

# D0ID :;GJ)E=; )

)!<?=E<)K7

Codi Validació: 63PD33RF6JNJNZSKXWYZR7M5Y | Verificació: https://gavet.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 10

 >  (        ,5,
,5J    1
 7 
&    &       &      -KJ4-JJ+  -, 
$   .   7             
  !   &        &
 
  0    1 

7L     *
!   (  1   0  )


2



   

!    &  



   .C 
7  8   
    01  
  
   0     1    7 
7 7$
!   1Q G

  &  
(  & 

#2 
9> =7$

   & 

/7$    &  ? *
:    
 1 !     
#$
  2  2
       !   &   1 !  1 
     
H=> =71

     

->  2  2



   

 G

-->      &   1 !  1    
   *

>  
 
  
>

  *

!   % 71'


*

!  

C

 

     & 1   

>

  &    

>

       

>

  &   

 

! 

  7

! 

  

    
    



 



 
 



  1
  1

1  : 

     

"#
/



     1

>       &   &
>

 

 

! 1

>  
   *
! 1
   1      
>  
 
  1

 

1  : 

  $%   

# D0ID :;GJ)E=; )

)!<?=E<)K7

  
 



Codi Validació: 63PD33RF6JNJNZSKXWYZR7M5Y | Verificació: https://gavet.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 10

>

   (


>

  &   C    

>

     

>
> *

:

1 ! 

! 

  

-3> .    
 &     1   
3> /#$

   7 

   .    

!  *  

   



N

>   !   $    
>   
2  





7

     7:



 1   



!

&

 ! &    .      !  ( 
 ! . &
  !  /  

   



G

> R  
 2  2
      
 :  
   
 & !      !    .      !    &  
 
> 2F 7 

7  2  2



    

!    & 

>  8   
&   7
!  8&       
7  
7   

!     

     

/        .    71   7     
&1  
0  
!     
     
P# >

 1

!

 

    &    7 .     D  ; 
    
       & 1   R :  (      1   
&      >
  &  7$   ( 
2PS> 2    . !
   $          &10       &  
     
    &  
   (  &   
 
 1Q G

"#
/

  $%   

# D0ID :;GJ)E=; )

)!<?=E<)K7

Codi Validació: 63PD33RF6JNJNZSKXWYZR7M5Y | Verificació: https://gavet.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 6 de 10

2> 


-    
 1      
71   &   (  & 
3 /  7  7 &1
7$    & 
, 



 1  

(  & 

   

    

 

 

 



     

S>   ! 

U  

    (  & (Q !  0   &0 (
  & 
    !  .  !      &      
  & 
     
  
 
. 
 $ !   !
  & 
 *
      
7  1  (   
  & 
 
   *    1 >     .
     *  
    
.     N 


'$!()'                       
 
H%   8-,   I     

   /  N, O       #       ,  ,   )    
 F  
  #,  +,    ,  , )
     353-

 
    9  9  9       2  2
      
 %   &  2  2
 '
         !  
2  2
          !      
  
 &  -6 

 %/  '
7 )   2R G K+555-;#   ) 
  *    &      -,       1  34355,  ; 
&
7    (  V &

.  *!   /   V=1 : !

 

2  
%/=22'

 1

: 
 
  
/ 4     4 
   
 %   & 
#$
'   !      

   
  %/  '
7 )   2R G    )    *  
"#
/

  $%   

# D0ID :;GJ)E=; )

)!<?=E<)K7

Codi Validació: 63PD33RF6JNJNZSKXWYZR7M5Y | Verificació: https://gavet.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 7 de 10




 &      +,-   .  *!   /       01  
 2    &       / 1  34355,  36  7 
 1
 :       #        353-
/           .  )
 
    1  
1               & 

  

<= G
P
   &
    
2&     1 !  1  
            
 &     1  

 8    
&  

(      
7  .  !  
   
(
 2  2
 
    7   #$


  #$
    

!       

/   36    1
 %' 35-@4@KJ    
     
2   3K  7  35-@     
!       *D( 
  (   
  
          
  !
    &         ,,   /  =1
,435-6  + 
 
7   
!         1      1 
 7 .    71  (    1  
 
 I 
 
  
  
     (   
       
   .C

W2> 98 
2
    
71  (
(    
2   2&

 2&  
Y 7 !
1 !  1    
 2  2
    
1  
 
  
   .  1Q  G

 #$
   2 
        8  
   I    
       

Z  2  2
          

 7   
       1Q  71  (  1    
   1 ! 
     
     
  (
1
?


  &
    &     7$    & G
Y

 
. &
  
     
*  

 
  
          )

  8         

7   & 
. 
 I7 : >  
8  

"#
/

  $%   

# D0ID :;GJ)E=; )

)!<?=E<)K7

Codi Validació: 63PD33RF6JNJNZSKXWYZR7M5Y | Verificació: https://gavet.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 8 de 10

#2= G


Y
H   
8       &       *  
       7     2    
   
  
   (
 ( 1
  
   !    & 
  
Y
 2  2
  I      1 
28    
7     7    Y 7 

  



Y
 2  2
  1   .  
!   
  
 1   ( 1  
!  * !   &   
   
 
      (  1  
?  &      
    1       8    #$
      
!
  
  
 
  
:     

:  /#$
   :  (  
 V  (
   
    1   
 

! V (  
    1  
Y
 2  2

  1  
7 *  !
3; I 

   
 8  (  &   
             

Y
/
?   
         #$
    
  2  2
    
 
 
       !
   &       (
  .  2  2
 


       7           (    I  
        *
 
(   :    
 
           &  )
      
 ( 1 
    1    
!  1    2  
Y
 2  2
  
.    7   &  
#$
    7      $  ( #$
 1
 7

 (Q0     
    71   8  
    
      7            # 
 2    
        Z
 *
     1  (   
   
 *       
.     N 


"#
/



.

  $%   

# D0ID :;GJ)E=; )

)!<?=E<)K7

   

Codi Validació: 63PD33RF6JNJNZSKXWYZR7M5Y | Verificació: https://gavet.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 9 de 10

Y
 2  2
    
   :   * 0 
           *
!   7   #$
 *
 V   C   



)'  #
 / N, O
P  
 
   9 #   
I
  , @+, F 
%   U)

 
 

)*)'/,%  
    S % 9 #   

 T%    +, F 
%   / 
  3   S %U+, -,  )
()*+)'K, O   #,  
 8 
  
     8-,     +,3  ,%  #,    ,
,  8  , 8+, )

 
 


(  '  O    >  ,  *  
 

*  % D)V")V  %*   
 *  
=     9 #   *G# Q   K,       93#   N,B      
    ;        9       E=0!0=    0     % 
*   
)



"#
/

  $%   

# D0ID :;GJ)E=; )

)!<?=E<)K7

Codi Validació: 63PD33RF6JNJNZSKXWYZR7M5Y | Verificació: https://gavet.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 10 de 10

!*&( '$( -.(&(

Ajuntament d’Isona i Conca Dellà

Consell Comarcal del Pallars Jussà

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT D’ISONA
I CONCA DELLÀ I EL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ,
PER LA GESTIÓ INTEGRAL DE RESIDUS MUNICIPALS.
Tremp, Pallars Jussà, 26 d’abril de 2021
REUNITS
D’ una part la Sra. Maria Rosa Amorós Capdevila, en nom i
representació de l’Ajuntament d’Isona i Conca Dellà (en endavant
Ajuntament ), en la seva qualitat d’alcaldessa, en ús de les facultats
previstes en l’article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril
i en virtut de l’acord del Ple de l’Ajuntament del dia 8 de març de
2021, la certificació dels qual s’annexa com a document núm.1
d’aquest conveni.
I d’altra part el Sr. Josep Ma. Mullol Miret, en nom i representació del
Consell Comarcal del Pallars Jussà (en endavant Consell Comarcal),
en la seva qualitat de president, en ús de les competències regulades
en l’article 13 a) del Text refós de la Llei d’organització comarcal de
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 4 de novembre i
facultada per acord del Ple del Consell 22 de desembre de 2020, que
s’annexa com a document 2 d’aquest conveni.
Les dues parts es reconeixen la capacitat necessària per a formalitzar
el present conveni, i
EXPOSEN
Primer.- El Consell Comarcal té com un dels seus objectius cooperar
amb els municipis en l’establiment de serveis necessaris per al
desenvolupament del territori i en aquest sentit presta el servei de
gestió integral de residus municipals al 14 municipis de la comarca.
En total son beneficiaris del servei 150 nuclis de població, en un
territori de 1.260 km2.
Inicialment aquest servei va ser delegat pels ajuntaments de la
comarca al Consorci per a la recollida i tractament d’escombreries i a
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l’extingir-se aquesta entitat,
Comarcal del Pallars Jussà.

la competència va passar al Consell

El Consell Comarcal i els ajuntaments de la comarca van signar el dia
16 de febrer de 2017 el primer conveni de col·laboració per la
prestació del servei, amb un termini de 4 anys.
La vigència d’aquest document finalitza al més de febrer de 2021, per
la qual cosa es requereix la signatura d’un nou conveni
Segon .- El Consell Comarcal disposa per la prestació d’aquest servei
d’un seguit de mitjans materials i de personal propi.
És titular del dipòsit controlat comarcal de residus municipals, de la
planta de compostatge, de la deixalleria i planta de transferència de
residus de Tremp. Així com de les instal.lacions annexes a la
deixalleria : magatzem de camions, taller, vestidors i oficina.
Disposa d’una deixalleria mòbil itinerant que durant l’any es situa en
diferent nuclis segons peticions dels Ajuntaments i en funció de la
disponibilitat.
Gestiona amb la col·laboració dels ajuntaments les deixalleries
municipals de la Pobla de Segur i d’Isona i Conca Dellà.
Atès que aquest servei s’ha anat ampliant durant els anys ( des de
l’any 1989 ) i es fa necessària l’actualització de la seva regulació
jurídica.
Tercer.- En aquest sentit els articles 303 a 309 del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel
Decret179/1995, de 13 de juny, reconeixen la possibilitat d’acords
entre les corporacions locals per la prestació de serveis o per al
desenvolupament de competències legalment atribuïdes, en la
satisfacció dels quals tinguin un interès comú.
D’altra banda, l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic i l’article 10.5 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost,
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya,
preveuen
que la realització d’activitats de caràcter
2
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material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans
administratius, els organismes o les entitats públiques pot ésser
encarregada a altres òrgans, organismes o entitats públiques de la
mateixa administració o d’una altra de diferent, per raons d’eficàcia o
quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per dur-la a terme.
Així mateix preveuen que si l’òrgan organisme o entitat pública que
rep l’encàrrec no pertany a la mateixa administració que el fa,
l’encàrrec s’ha de formalitzar mitjançant un conveni, entre les dues
administracions.
Quart .- D’acord amb aquest marc legal, l’Ajuntament està interessat
en que el Consell Comarca continuï prestant el servei de gestió
integral de residus. El Ple de l’Ajuntament ha aprovat, en data 8 de
març de 2021 encarregar al Consell Comarcal la prestació del servei
indicat.
Per tot això i amb la finalitat de concertar el règim d’actuacions
derivades de l’esmentat interès, les parts signants acorden subscriure
aquest conveni, amb subjecció als següents
PACTES
PRIMER.- Objecte del conveni
L’objecte del conveni és formalitzar l’encàrrec de gestió per part de
l’Ajuntament al Consell Comarcal per la prestació el servei de gestió
integral de residus municipals .
SEGON.- Obligacions de les parts
1.- El Consell Comarcal es compromet a :
1.1.- Prestar el servei de gestió integral de residus municipals que
comporta
-

recollida de la fracció resta ( rebuig )
tractament de la fracció resta a dipòsit controlat comarcal de
residus municipals
recollida de fracció orgànica
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-

tractament de la fracció orgànica per a l’elaboració de compost
a la planta de compostatge del Pallars Jussà
tractament de les restes vegetals, procedents de la poda, a la
planta de compostatge
recollida d’oli vegetal a grans productors (menjadors,
hostaleria…), i porta A porta al nuclis de Tremp i la Pobla de
Segur.
recollida d’envasos i transport a la planta de triatge
recollida de paper i transport a la planta de reciclatge
recollida de vidre i transport a la planta de reciclatge
transport de paper, envasos i vidre a gestor autoritzat
recollida de cartró comercial i transport a gestor autoritzat
recollida de voluminosos i andròmines i tractament
recollida de piles als comerços
reposició, neteja i reparació de contenidors i cubells
suport en la gestió de les deixalleries de la Pobla de Segur i d’
Isona i Conca Dellà
realització de diferents campanyes de sensibilització
foment de la recollida selectiva
Diagnosi del servei actual i estudi de possibles sistemes de
recollida (porta a porta, pagament per generació) per a la
millora dels nivells de recollida selectiva

1.2.- Executar la recaptació voluntària de la taxa per la prestació
d’aquest servei i delegar la recaptació executiva a la Diputació de
Lleida.
2.- L’Ajuntament es compromet a :
-

Facilitar al Consell Comarcal les dades actualitzades, adients per
l’aprovació anual del Padró de la taxa per la prestació del servei
esmentat.
Col.laborar amb el Consell Comarcal en la prestació del servei.
Definir i proposar canvis en la ubicació definitiva dels
contenidors, en llocs amb correcta accessibilitat pels camions.

TERCER.- Protecció de dades de caràcter personal
Les dues parts compleixen les obligacions establertes per la legislació
vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
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QUART.- Termini

El present conveni s’estableix per un període de 4 anys, a comptar a
partir de la data de la seva signatura.
Finalitzat aquest termini es signarà un nou conveni, si continua
prestant-se el servei objecte d’aquest.
CINQUÈ.- Causes d’extinció
Sense perjudici del seu termini de vigència, el present conveni podrà
resoldre’s anticipadament al seu venciment per qualsevol de les
causes següents:
1. El incompliment greu per part de qualsevol de les parts, de les
obligacions previstes en aquest conveni.
2. La impossibilitat sobrevinguda legal o material, de donar
compliment a l’objecte del conveni.
3. El mutu acord de les parts.
SESÉ.- Resolució de conflictes
Per a resoldre qualsevol qüestió, incidència o controvèrsia que es
derivi de la interpretació i execució del present conveni de naturalesa
administrativa,
les parts es sotmeten de manera explicita a la
jurisdicció contenciós administrativa.
I, conformes les dues parts amb el contingut d’aquest document,
l’aproven, i n’accepten els efectes, en signar-lo.

Maria Rosa
Amorós
Capdevila

Firmado digitalmente por
Maria Rosa Amorós
Capdevila

Jose Maria Mullol
Miret

Fecha: 2021.05.05
13:14:30 +02'00'

Firmado digitalmente por Jose Maria Mullol
Miret Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
o=Consell Comarcal del Pallars Jussà,
2.5.4.97=VATES-P7500014A, ou=Treballador
públic de nivell alt de signatura, sn=Mullol Miret
givenName=Jose Maria,
serialNumber=IDCESR, cn=Jose Maria
Mullol Miret Fecha: 2021.04.30 08:25:55 +02'00'

Sra. Maria Rosa Amorós Capdevila

Sr. Josep M. Mullol Miret

Alcaldessa de l’Ajuntament d’Isona
i Conca Dellà

President del Consell
Comarcal del Pallars Jussà
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE LA
POBLA DE SEGUR I EL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS
JUSSÀ, PER LA GESTIÓ INTEGRAL DE RESIDUS MUNICIPALS.
Tremp, Pallars Jussà, 26 d’abril de 2021
REUNITS
D’ una part el Sr. Marc Baró i Bernaduca, en nom i representació de
l’Ajuntament de La Pobla de Segur (en endavant Ajuntament ), en la
seva qualitat d’alcalde, en ús de les facultats previstes en l’article 53.1
del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i en virtut de
l’acord del Ple de l’Ajuntament del dia 8 d’abril de 2021, la certificació
dels qual s’annexa com a document núm.1 d’aquest conveni.
I d’altra part el Sr. Josep Ma. Mullol Miret, en nom i representació del
Consell Comarcal del Pallars Jussà (en endavant Consell Comarcal),
en la seva qualitat de president, en ús de les competències regulades
en l’article 13 a) del Text refós de la Llei d’organització comarcal de
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 4 de novembre i
facultada per acord del Ple del Consell 22 de desembre de 2020, que
s’annexa com a document 2 d’aquest conveni.
Les dues parts es reconeixen la capacitat necessària per a formalitzar
el present conveni, i
EXPOSEN
Primer.- El Consell Comarcal té com un dels seus objectius cooperar
amb els municipis en l’establiment de serveis necessaris per al
desenvolupament del territori i en aquest sentit presta el servei de
gestió integral de residus municipals al 14 municipis de la comarca.
En total son beneficiaris del servei 150 nuclis de població, en un
territori de 1.260 km2.
Inicialment aquest servei va ser delegat pels ajuntaments de la
comarca al Consorci per a la recollida i tractament d’escombreries i a
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l’extingir-se aquesta entitat,
Comarcal del Pallars Jussà.

la competència va passar al Consell

El Consell Comarcal i els ajuntaments de la comarca van signar el dia
16 de febrer de 2017 el primer conveni de col·laboració per la
prestació del servei, amb un termini de 4 anys.
La vigència d’aquest document finalitza al més de febrer de 2021, per
la qual cosa es requereix la signatura d’un nou conveni
Segon .- El Consell Comarcal disposa per la prestació d’aquest servei
d’un seguit de mitjans materials i de personal propi.
És titular del dipòsit controlat comarcal de residus municipals, de la
planta de compostatge, de la deixalleria i planta de transferència de
residus de Tremp. Així com de les instal.lacions annexes a la
deixalleria : magatzem de camions, taller, vestidors i oficina.
Disposa d’una deixalleria mòbil itinerant que durant l’any es situa en
diferent nuclis segons peticions dels Ajuntaments i en funció de la
disponibilitat.
Gestiona amb la col·laboració dels ajuntaments les deixalleries
municipals de la Pobla de Segur i d’Isona i Conca Dellà.
Atès que aquest servei s’ha anat ampliant durant els anys ( des de
l’any 1989 ) i es fa necessària l’actualització de la seva regulació
jurídica.
Tercer.- En aquest sentit els articles 303 a 309 del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel
Decret179/1995, de 13 de juny, reconeixen la possibilitat d’acords
entre les corporacions locals per la prestació de serveis o per al
desenvolupament de competències legalment atribuïdes, en la
satisfacció dels quals tinguin un interès comú.
D’altra banda, l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic i l’article 10.5 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost,
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya,
preveuen
que la realització d’activitats de caràcter
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material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans
administratius, els organismes o les entitats públiques pot ésser
encarregada a altres òrgans, organismes o entitats públiques de la
mateixa administració o d’una altra de diferent, per raons d’eficàcia o
quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per dur-la a terme.
Així mateix preveuen que si l’òrgan organisme o entitat pública que
rep l’encàrrec no pertany a la mateixa administració que el fa,
l’encàrrec s’ha de formalitzar mitjançant un conveni, entre les dues
administracions.
Quart .- D’acord amb aquest marc legal, l’Ajuntament està interessat
en que el Consell Comarca continuï prestant el servei de gestió
integral de residus. El Ple de l’Ajuntament ha aprovat, en data
8 d’abril de 2021 encarregar al Consell Comarcal la prestació del
servei indicat.
Per tot això i amb la finalitat de concertar el règim d’actuacions
derivades de l’esmentat interès, les parts signants acorden subscriure
aquest conveni, amb subjecció als següents
PACTES
PRIMER.- Objecte del conveni
L’objecte del conveni és formalitzar l’encàrrec de gestió per part de
l’Ajuntament al Consell Comarcal per la prestació el servei de gestió
integral de residus municipals .
SEGON.- Obligacions de les parts
1.- El Consell Comarcal es compromet a :
1.1.- Prestar el servei de gestió integral de residus municipals que
comporta
-

recollida de la fracció resta ( rebuig )
tractament de la fracció resta a dipòsit controlat comarcal de
residus municipals
recollida de fracció orgànica
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-

tractament de la fracció orgànica per a l’elaboració de compost
a la planta de compostatge del Pallars Jussà
tractament de les restes vegetals, procedents de la poda, a la
planta de compostatge
recollida d’oli vegetal a grans productors (menjadors,
hostaleria…), i porta A porta al nuclis de Tremp i la Pobla de
Segur.
recollida d’envasos i transport a la planta de triatge
recollida de paper i transport a la planta de reciclatge
recollida de vidre i transport a la planta de reciclatge
transport de paper, envasos i vidre a gestor autoritzat
recollida de cartró comercial i transport a gestor autoritzat
recollida de voluminosos i andròmines i tractament
recollida de piles als comerços
reposició, neteja i reparació de contenidors i cubells
suport en la gestió de les deixalleries de la Pobla de Segur i d’
Isona i Conca Dellà
realització de diferents campanyes de sensibilització
foment de la recollida selectiva
Diagnosi del servei actual i estudi de possibles sistemes de
recollida (porta a porta, pagament per generació) per a la
millora dels nivells de recollida selectiva

1.2.- Executar la recaptació voluntària de la taxa per la prestació
d’aquest servei i delegar la recaptació executiva a la Diputació de
Lleida.
2.- L’Ajuntament es compromet a :
-

Facilitar al Consell Comarcal les dades actualitzades, adients per
l’aprovació anual del Padró de la taxa per la prestació del servei
esmentat.
Col.laborar amb el Consell Comarcal en la prestació del servei.
Definir i proposar canvis en la ubicació definitiva dels
contenidors, en llocs amb correcta accessibilitat pels camions.

TERCER.- Protecció de dades de caràcter personal
Les dues parts compleixen les obligacions establertes per la legislació
vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
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QUART.- Termini

El present conveni s’estableix per un període de 4 anys, a comptar a
partir de la data de la seva signatura.
Finalitzat aquest termini es signarà un nou conveni, si continua
prestant-se el servei objecte d’aquest.
CINQUÈ.- Causes d’extinció
Sense perjudici del seu termini de vigència, el present conveni podrà
resoldre’s anticipadament al seu venciment per qualsevol de les
causes següents:
1. El incompliment greu per part de qualsevol de les parts, de les
obligacions previstes en aquest conveni.
2. La impossibilitat sobrevinguda legal o material, de donar
compliment a l’objecte del conveni.
3. El mutu acord de les parts.
SESÉ.- Resolució de conflictes
Per a resoldre qualsevol qüestió, incidència o controvèrsia que es
derivi de la interpretació i execució del present conveni de naturalesa
administrativa,
les parts es sotmeten de manera explicita a la
jurisdicció contenciós administrativa.
I, conformes les dues parts amb el contingut d’aquest document,
l’aproven, i n’accepten els efectes, en signar-lo.
Marc Baró
Bernaduca

Firmado digitalmente
por Marc Baró
Bernaduca

Firmado digitalmente por Jose Maria Mullol Miret

Jose Maria Mullol
Miret

Fecha: 2021.05.03
10:56:34 +02'00'

Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, o=Consell
Comarcal del Pallars Jussà, 2.5.4.97=VATESP7500014A, ou=Treballador públic de nivell alt de
signatura, sn=Mullol Miret
,
givenName=Jose Maria,
serialNumber=IDCEScn=Jose Maria
Mullol Miret
Fecha: 2021.04.30 08:29:52 +02'00'

Sr. Marc Baró i Bernaduca

Sr. Josep M. Mullol Miret

Alcalde de l’Ajuntament de
La Pobla de Segur

President del Consell
Comarcal del Pallars Jussà
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PRIMERA
ADDENDA
DE
MODIFICACIÓ
DEL
CONVENI
DE
COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE LA POBLA DE SEGUR I
EL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ, PER LA GESTIÓ
INTEGRAL DE RESIDUS MUNICIPALS
Tremp, 26 d’abril de 2021.
REUNITS
El Sr. Josep Ma. Mullol i Miret, president del Consell Comarcal del Pallars
Jussà ( en endavant Consell Comarcal), actuant en nom i representació del
Consell Comarcal del Pallars Jussà, administració local, domiciliada al carrer
Soldevila, 18 de Tremp (Lleida), amb núm. de CIF : P7500014A, i en ús de
les facultats previstes en l’article 13 del Decret legislatiu 2/2003, de 4 de
novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Organització
comarcal de Catalunya (LOCC) i degudament autoritzat per Decret del
President del Consell del dia 4 de març de 2021.
El Sr. Marc Baró i Bernaduca, alcalde, actuant en nom de l’Ajuntament de la
Pobla de Segur (en endavant Ajuntament), administració local, domiciliada
al carrer Av. Verdaguer, 35 de la Pobla de Segur (Lleida), amb núm. de
CIF: P2521300J, i en ús de les facultats previstes en l’article 53.1 del Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i degudament autoritzat per Acord de Ple del
dia 8 d’abril de 2021.
Les parts tenen i es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per
atorgar la present addenda, i de la lliure i espontània voluntat.
EXPOSEN :
Que el desenvolupament de les tasques relacionades amb l’execució del
Conveni per a la gestió integral de residus implica que el Consell Comarcal
del Pallars Jussà tractarà dades personals responsabilitat de l’Ajuntament,
esdevenint un Encarregat de Tractament de l’Ajuntament en els termes
definits per la normativa de protecció de dades personals
L’article 28 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del
Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques
en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació de
les seves dades, i l’article 33 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre,
de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals estableixen les
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obligacions que un Encarregat de Tractament ha de complir respecte al
tractament de dades que porti a terme per compte d’un tercer.
Per tot això,

ACORDEN :
ÚNIC.- Modificar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i el Consell
Comarcal, per la gestió integral de residus municipals, per tal definir les
obligacions que el Consell Comarcal del Pallars Jussà ha d’assumir en
qualitat d’Encarregat de Tractament, en el sentit d’incorporar al Pacte
TERCER del Conveni el text següent :
“ El Consell Comarcal del Pallars Jussà es compromet a establir, complir i
respectar les següents obligacions que regulen el tractament i la gestió de
les dades de caràcter personal a les que tingui accés en el desenvolupament
del servei descrit a l’objecte del conveni:
x

Portar a terme el tractament de les dades personals única i
exclusivament per a les finalitats relacionades directament amb el servei
contractat, restant expressament prohibit utilitzar-los per a finalitats
diferents.

x

Garantir la confidencialitat, reserva i estricte secret professional per part
dels treballadors del Contractista respecte a les dades de caràcter
personal que als que puguin accedir per a la prestació dels serveis
contractats.

x

El Consell Comarcal haurà de tenir regulat el Deure de Confidencialitat
amb els seus treballadors i col·laboradors.

x

El Consell Comarcal garanteix l’aplicació de las mesures de seguretat
que siguin d’aplicació en funció del nivell de risc associat als tractaments
de dades als quals pugui tenir accés. El nivell de risc i les mesures de
seguretat seran definides per l’Ajuntament i seran d’aplicació als
tractaments portats a terme en suports automatitzats i en suports no
automatitzats. L’Ajuntament podrà realitzar aquelles accions d'auditoria
que es considerin necessàries per garantir la correcta aplicació
d'aquestes mesures de seguretat.

2

Consell Comarcal del Pallars Jussà

Ajuntament de La Pobla de Segur

x

El Consell Comarcal es compromet a notificar qualsevol incident de
seguretat amb afectació a dades personals en un termini no superior a
24 hores.

x

El Consell Comarcal es compromet a no realitzar transferència
internacional de les dades i informació responsabilitat de l’Ajuntament
fora de l'Espai Econòmic Europeu.

x

L’accés i tractament de dades personals de l’Ajuntament per part del
Consell Comarcal, es considera estrictament temporal per a la prestació
del servei contractat, sense que concedeixi al Consell Comarcal cap
mena de dret o titularitat sobre les dades tractades. En aquest sentit
haurà de retornar o eliminar de forma controlada aquells suports
utilitzats per al tractament de dades personals, podent conservar
únicament les dades en cas que sigui necessari per a garantir la
protecció legal del Contractista.

x

El Consell Comarcal assumeix la responsabilitat davant de l’Ajuntament
per als possibles danys i perjudicis que l’Ajuntament pugui rebre com a
conseqüència de l’incompliment de les obligacions definides al present
document, incloent les possibles sancions per part de les Autoritats de
Control del tractament de dades personals. “

I, conformes les parts, signen aquest document.

Jose Maria
Mullol Miret

Firmado digitalmente por Jose Maria Mullol
Miret
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
o=Consell Comarcal del Pallars Jussà,
2.5.4.97=VATES-P7500014A, ou=Treballador
públic de nivell alt de signatura, sn=Mullol
Miret , givenName=Jose
Maria, serialNumber=IDCEScn=Jose Maria Mullol Miret
(
Fecha: 2021.04.30 08:30:17 +02'00'

Marc Baró
Bernaduca

Firmado
digitalmente por
Marc Baró
Bernaduca
Fecha: 2021.05.03
10:54:31 +02'00'

Sr. Josep Ma. Mulloll Miret

Sr. Marc Baró i Bernaduca
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE LA
TORRE DE CAPDELLA I EL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS
JUSSÀ, PER LA GESTIÓ INTEGRAL DE RESIDUS MUNICIPALS.
Tremp, Pallars Jussà, 26 d’abril de 2021
REUNITS
D’ una part el Sr. Josep M. Dalmau Gil, en nom i representació de
l’Ajuntament de La Torre de Capdella (en endavant Ajuntament ), en
la seva qualitat d’alcalde, en ús de les facultats previstes en l’article
53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i en virtut de
l’acord del Ple de l’Ajuntament del dia 19 de març de 2021, la
certificació dels qual s’annexa com a document núm.1 d’aquest
conveni.
I d’altra part el Sr. Josep Ma. Mullol Miret, en nom i representació del
Consell Comarcal del Pallars Jussà (en endavant Consell Comarcal),
en la seva qualitat de president, en ús de les competències regulades
en l’article 13 a) del Text refós de la Llei d’organització comarcal de
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 4 de novembre i
facultada per acord del Ple del Consell 22 de desembre de 2020, que
s’annexa com a document 2 d’aquest conveni.
Les dues parts es reconeixen la capacitat necessària per a formalitzar
el present conveni, i
EXPOSEN
Primer.- El Consell Comarcal té com un dels seus objectius cooperar
amb els municipis en l’establiment de serveis necessaris per al
desenvolupament del territori i en aquest sentit presta el servei de
gestió integral de residus municipals al 14 municipis de la comarca.
En total son beneficiaris del servei 150 nuclis de població, en un
territori de 1.260 km2.
Inicialment aquest servei va ser delegat pels ajuntaments de la
comarca al Consorci per a la recollida i tractament d’escombreries i a

1

Ajuntament de La Torre de Capdella

Consell Comarcal del Pallars Jussà
l’extingir-se aquesta entitat,
Comarcal del Pallars Jussà.

la competència va passar al Consell

El Consell Comarcal i els ajuntaments de la comarca van signar el dia
16 de febrer de 2017 el primer conveni de col·laboració per la
prestació del servei, amb un termini de 4 anys.
La vigència d’aquest document finalitza al més de febrer de 2021, per
la qual cosa es requereix la signatura d’un nou conveni
Segon .- El Consell Comarcal disposa per la prestació d’aquest servei
d’un seguit de mitjans materials i de personal propi.
És titular del dipòsit controlat comarcal de residus municipals, de la
planta de compostatge, de la deixalleria i planta de transferència de
residus de Tremp. Així com de les instal.lacions annexes a la
deixalleria : magatzem de camions, taller, vestidors i oficina.
Disposa d’una deixalleria mòbil itinerant que durant l’any es situa en
diferent nuclis segons peticions dels Ajuntaments i en funció de la
disponibilitat.
Gestiona amb la col·laboració dels ajuntaments les deixalleries
municipals de la Pobla de Segur i d’Isona i Conca Dellà.
Atès que aquest servei s’ha anat ampliant durant els anys ( des de
l’any 1989 ) i es fa necessària l’actualització de la seva regulació
jurídica.
Tercer.- En aquest sentit els articles 303 a 309 del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel
Decret179/1995, de 13 de juny, reconeixen la possibilitat d’acords
entre les corporacions locals per la prestació de serveis o per al
desenvolupament de competències legalment atribuïdes, en la
satisfacció dels quals tinguin un interès comú.
D’altra banda, l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic i l’article 10.5 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost,
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya,
preveuen
que la realització d’activitats de caràcter
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material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans
administratius, els organismes o les entitats públiques pot ésser
encarregada a altres òrgans, organismes o entitats públiques de la
mateixa administració o d’una altra de diferent, per raons d’eficàcia o
quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per dur-la a terme.
Així mateix preveuen que si l’òrgan organisme o entitat pública que
rep l’encàrrec no pertany a la mateixa administració que el fa,
l’encàrrec s’ha de formalitzar mitjançant un conveni, entre les dues
administracions.
Quart .- D’acord amb aquest marc legal, l’Ajuntament està interessat
en que el Consell Comarca continuï prestant el servei de gestió
integral de residus. El Ple de l’Ajuntament ha aprovat, en data 19 de
març de 2021 encarregar al Consell Comarcal la prestació del servei
indicat.
Per tot això i amb la finalitat de concertar el règim d’actuacions
derivades de l’esmentat interès, les parts signants acorden subscriure
aquest conveni, amb subjecció als següents
PACTES
PRIMER.- Objecte del conveni
L’objecte del conveni és formalitzar l’encàrrec de gestió per part de
l’Ajuntament al Consell Comarcal per la prestació el servei de gestió
integral de residus municipals .
SEGON.- Obligacions de les parts
1.- El Consell Comarcal es compromet a :
1.1.- Prestar el servei de gestió integral de residus municipals que
comporta
-

recollida de la fracció resta ( rebuig )
tractament de la fracció resta a dipòsit controlat comarcal de
residus municipals
recollida de fracció orgànica
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-

tractament de la fracció orgànica per a l’elaboració de compost
a la planta de compostatge del Pallars Jussà
tractament de les restes vegetals, procedents de la poda, a la
planta de compostatge
recollida d’oli vegetal a grans productors (menjadors,
hostaleria…), i porta A porta al nuclis de Tremp i la Pobla de
Segur.
recollida d’envasos i transport a la planta de triatge
recollida de paper i transport a la planta de reciclatge
recollida de vidre i transport a la planta de reciclatge
transport de paper, envasos i vidre a gestor autoritzat
recollida de cartró comercial i transport a gestor autoritzat
recollida de voluminosos i andròmines i tractament
recollida de piles als comerços
reposició, neteja i reparació de contenidors i cubells
suport en la gestió de les deixalleries de la Pobla de Segur i d’
Isona i Conca Dellà
realització de diferents campanyes de sensibilització
foment de la recollida selectiva
Diagnosi del servei actual i estudi de possibles sistemes de
recollida (porta a porta, pagament per generació) per a la
millora dels nivells de recollida selectiva

1.2.- Executar la recaptació voluntària de la taxa per la prestació
d’aquest servei i delegar la recaptació executiva a la Diputació de
Lleida.
2.- L’Ajuntament es compromet a :
-

Facilitar al Consell Comarcal les dades actualitzades, adients per
l’aprovació anual del Padró de la taxa per la prestació del servei
esmentat.
Col.laborar amb el Consell Comarcal en la prestació del servei.
Definir i proposar canvis en la ubicació definitiva dels
contenidors, en llocs amb correcta accessibilitat pels camions.

TERCER.- Protecció de dades de caràcter personal
Les dues parts compleixen les obligacions establertes per la legislació
vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
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QUART.- Termini

El present conveni s’estableix per un període de 4 anys, a comptar a
partir de la data de la seva signatura.
Finalitzat aquest termini es signarà un nou conveni, si continua
prestant-se el servei objecte d’aquest.
CINQUÈ.- Causes d’extinció
Sense perjudici del seu termini de vigència, el present conveni podrà
resoldre’s anticipadament al seu venciment per qualsevol de les
causes següents:
1. El incompliment greu per part de qualsevol de les parts, de les
obligacions previstes en aquest conveni.
2. La impossibilitat sobrevinguda legal o material, de donar
compliment a l’objecte del conveni.
3. El mutu acord de les parts.
SESÉ.- Resolució de conflictes
Per a resoldre qualsevol qüestió, incidència o controvèrsia que es
derivi de la interpretació i execució del present conveni de naturalesa
administrativa,
les parts es sotmeten de manera explicita a la
jurisdicció contenciós administrativa.
I, conformes les dues parts amb el contingut d’aquest document,
l’aproven, i n’accepten els efectes, en signar-lo.
JOSEP MARIA
DALMAU GIL

Firmado digitalmente
por JOSEP MARIA
DALMAU GIL

Jose Maria
Mullol Miret

Fecha: 2021.06.15
09:57:04 +02'00'

Firmado digitalmente por Jose Maria Mullol
Miret Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
o=Consell Comarcal del Pallars Jussà,
2.5.4.97=VATES-P7500014A, ou=Treballador
públic de nivell alt de signatura, sn=Mullol
Miret givenName=Jose
Maria, serialNumber=IDCEScn=Jose Maria Mullol Miret
Fecha: 2021.04.30 08:28:02 +02'00'

Sr. Josep M. Dalmau Gil

Sr. Josep M. Mullol Miret

Alcalde de l’Ajuntament de
La Torre de Capdella

President del Consell
Comarcal del Pallars Jussà
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PRIMERA
ADDENDA
DE
MODIFICACIÓ
DEL
CONVENI
DE
COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE LA TORRE DE CAPDELLA
I EL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ, PER LA GESTIÓ
INTEGRAL DE RESIDUS MUNICIPALS
Tremp, 26 d’abril de 2021.
REUNITS
El Sr. Josep Ma. Mullol i Miret, president del Consell Comarcal del Pallars
Jussà ( en endavant Consell Comarcal), actuant en nom i representació del
Consell Comarcal del Pallars Jussà, administració local, domiciliada al carrer
Soldevila, 18 de Tremp (Lleida), amb núm. de CIF : P7500014A, i en ús de
les facultats previstes en l’article 13 del Decret legislatiu 2/2003, de 4 de
novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Organització
comarcal de Catalunya (LOCC) i degudament autoritzat per Decret del
President del Consell del dia 4 de març de 2021.
El Sr. Josep M. Dalmau Gil, alcalde, actuant en nom de l’Ajuntament de La
Torre de Capdella (en endavant Ajuntament), administració local,
domiciliada en Plaça de l’Ajuntament, 1 de La Torre de Capdella (Lleida),
amb núm. de CIF : P2528400A, i en ús de les facultats previstes en
l’article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i degudament
autoritzat per Acord de Ple del dia 19 de març de 2021.
Les parts tenen i es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per
atorgar la present addenda, i de la lliure i espontània voluntat.
EXPOSEN :
Que el desenvolupament de les tasques relacionades amb l’execució del
Conveni per a la gestió integral de residus implica que el Consell Comarcal
del Pallars Jussà tractarà dades personals responsabilitat de l’Ajuntament,
esdevenint un Encarregat de Tractament de l’Ajuntament en els termes
definits per la normativa de protecció de dades personals
L’article 28 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del
Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques
en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació de
les seves dades, i l’article 33 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre,
de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals estableixen les
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obligacions que un Encarregat de Tractament ha de complir respecte al
tractament de dades que porti a terme per compte d’un tercer.
Per tot això,

ACORDEN :
ÚNIC.- Modificar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i el Consell
Comarcal, per la gestió integral de residus municipals, per tal definir les
obligacions que el Consell Comarcal del Pallars Jussà ha d’assumir en
qualitat d’Encarregat de Tractament, en el sentit d’incorporar al Pacte
TERCER del Conveni el text següent :
“ El Consell Comarcal del Pallars Jussà es compromet a establir, complir i
respectar les següents obligacions que regulen el tractament i la gestió de
les dades de caràcter personal a les que tingui accés en el desenvolupament
del servei descrit a l’objecte del conveni:
x

Portar a terme el tractament de les dades personals única i
exclusivament per a les finalitats relacionades directament amb el servei
contractat, restant expressament prohibit utilitzar-los per a finalitats
diferents.

x

Garantir la confidencialitat, reserva i estricte secret professional per part
dels treballadors del Contractista respecte a les dades de caràcter
personal que als que puguin accedir per a la prestació dels serveis
contractats.

x

El Consell Comarcal haurà de tenir regulat el Deure de Confidencialitat
amb els seus treballadors i col·laboradors.

x

El Consell Comarcal garanteix l’aplicació de las mesures de seguretat
que siguin d’aplicació en funció del nivell de risc associat als tractaments
de dades als quals pugui tenir accés. El nivell de risc i les mesures de
seguretat seran definides per l’Ajuntament i seran d’aplicació als
tractaments portats a terme en suports automatitzats i en suports no
automatitzats. L’Ajuntament podrà realitzar aquelles accions d'auditoria
que es considerin necessàries per garantir la correcta aplicació
d'aquestes mesures de seguretat.
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x

El Consell Comarcal es compromet a notificar qualsevol incident de
seguretat amb afectació a dades personals en un termini no superior a
24 hores.

x

El Consell Comarcal es compromet a no realitzar transferència
internacional de les dades i informació responsabilitat de l’Ajuntament
fora de l'Espai Econòmic Europeu.

x

L’accés i tractament de dades personals de l’Ajuntament per part del
Consell Comarcal, es considera estrictament temporal per a la prestació
del servei contractat, sense que concedeixi al Consell Comarcal cap
mena de dret o titularitat sobre les dades tractades. En aquest sentit
haurà de retornar o eliminar de forma controlada aquells suports
utilitzats per al tractament de dades personals, podent conservar
únicament les dades en cas que sigui necessari per a garantir la
protecció legal del Contractista.

x

El Consell Comarcal assumeix la responsabilitat davant de l’Ajuntament
per als possibles danys i perjudicis que l’Ajuntament pugui rebre com a
conseqüència de l’incompliment de les obligacions definides al present
document, incloent les possibles sancions per part de les Autoritats de
Control del tractament de dades personals. “

I, conformes les parts, signen aquest document.

Jose Maria
Mullol Miret

Firmado digitalmente por Jose Maria
Mullol Miret Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
o=Consell Comarcal del Pallars Jussà,
2.5.4.97=VATES-P7500014A,
ou=Treballador públic de nivell alt de
signatura, sn=Mullol Miret
givenName=Jose Maria,
serialNumber=IDCEScn=Jose Maria Mullol Miret -

JOSEP MARIA
DALMAU GIL

Firmado
digitalmente por
JOSEP MARIA
DALMAU GIL
Fecha: 2021.06.15
09:57:31 +02'00'

Fecha: 2021.04.30 08:28:28 +02'00'

Sr. Josep Ma. Mulloll Miret

Sr. Josep M. Dalmau Gil

Consell Comarcal Pallars Jussà

Ajuntament de La Torre de Capdella
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE
LLIMIANA I EL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ, PER
LA GESTIÓ INTEGRAL DE RESIDUS MUNICIPALS.
Tremp, Pallars Jussà, 26 d’abril de 2021
REUNITS
D’ una part el Sr. Jose Terré Escolà, en nom i representació de
l’Ajuntament de Llimiana (en endavant Ajuntament ), en la seva
qualitat d’alcalde, en ús de les facultats previstes en l’article 53.1 del
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat
per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i en virtut de l’acord del Ple
de l’Ajuntament del dia 18 de març de 2021, la certificació dels qual
s’annexa com a document núm.1 d’aquest conveni.
I d’altra part el Sr. Josep Ma. Mullol Miret, en nom i representació del
Consell Comarcal del Pallars Jussà (en endavant Consell Comarcal),
en la seva qualitat de president, en ús de les competències regulades
en l’article 13 a) del Text refós de la Llei d’organització comarcal de
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 4 de novembre i
facultada per acord del Ple del Consell 22 de desembre de 2020, que
s’annexa com a document 2 d’aquest conveni.
Les dues parts es reconeixen la capacitat necessària per a formalitzar
el present conveni, i
EXPOSEN
Primer.- El Consell Comarcal té com un dels seus objectius cooperar
amb els municipis en l’establiment de serveis necessaris per al
desenvolupament del territori i en aquest sentit presta el servei de
gestió integral de residus municipals al 14 municipis de la comarca.
En total son beneficiaris del servei 150 nuclis de població, en un
territori de 1.260 km2.
Inicialment aquest servei va ser delegat pels ajuntaments de la
comarca al Consorci per a la recollida i tractament d’escombreries i a
l’extingir-se aquesta entitat, la competència va passar al Consell
Comarcal del Pallars Jussà.
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El Consell Comarcal i els ajuntaments de la comarca van signar el dia
16 de febrer de 2017 el primer conveni de col·laboració per la
prestació del servei, amb un termini de 4 anys.
La vigència d’aquest document finalitza al més de febrer de 2021, per
la qual cosa es requereix la signatura d’un nou conveni
Segon .- El Consell Comarcal disposa per la prestació d’aquest servei
d’un seguit de mitjans materials i de personal propi.
És titular del dipòsit controlat comarcal de residus municipals, de la
planta de compostatge, de la deixalleria i planta de transferència de
residus de Tremp. Així com de les instal.lacions annexes a la
deixalleria : magatzem de camions, taller, vestidors i oficina.
Disposa d’una deixalleria mòbil itinerant que durant l’any es situa en
diferent nuclis segons peticions dels Ajuntaments i en funció de la
disponibilitat.
Gestiona amb la col·laboració dels ajuntaments les deixalleries
municipals de la Pobla de Segur i d’Isona i Conca Dellà.
Atès que aquest servei s’ha anat ampliant durant els anys ( des de
l’any 1989 ) i es fa necessària l’actualització de la seva regulació
jurídica.
Tercer.- En aquest sentit els articles 303 a 309 del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel
Decret179/1995, de 13 de juny, reconeixen la possibilitat d’acords
entre les corporacions locals per la prestació de serveis o per al
desenvolupament de competències legalment atribuïdes, en la
satisfacció dels quals tinguin un interès comú.
D’altra banda, l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic i l’article 10.5 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost,
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya,
preveuen
que la realització d’activitats de caràcter
material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans
administratius, els organismes o les entitats públiques pot ésser
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encarregada a altres òrgans, organismes o entitats públiques de la
mateixa administració o d’una altra de diferent, per raons d’eficàcia o
quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per dur-la a terme.
Així mateix preveuen que si l’òrgan organisme o entitat pública que
rep l’encàrrec no pertany a la mateixa administració que el fa,
l’encàrrec s’ha de formalitzar mitjançant un conveni, entre les dues
administracions.
Quart .- D’acord amb aquest marc legal, l’Ajuntament està interessat
en que el Consell Comarca continuï prestant el servei de gestió
integral de residus. El Ple de l’Ajuntament ha aprovat, en data 18 de
març de 2021 encarregar al Consell Comarcal la prestació del servei
indicat.
Per tot això i amb la finalitat de concertar el règim d’actuacions
derivades de l’esmentat interès, les parts signants acorden subscriure
aquest conveni, amb subjecció als següents
PACTES
PRIMER.- Objecte del conveni
L’objecte del conveni és formalitzar l’encàrrec de gestió per part de
l’Ajuntament al Consell Comarcal per la prestació el servei de gestió
integral de residus municipals .
SEGON.- Obligacions de les parts
1.- El Consell Comarcal es compromet a :
1.1.- Prestar el servei de gestió integral de residus municipals que
comporta
-

recollida de la fracció resta ( rebuig )
tractament de la fracció resta a dipòsit controlat comarcal de
residus municipals
recollida de fracció orgànica
tractament de la fracció orgànica per a l’elaboració de compost
a la planta de compostatge del Pallars Jussà
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-

tractament de les restes vegetals, procedents de la poda, a la
planta de compostatge
recollida d’oli vegetal a grans productors (menjadors,
hostaleria…), i porta A porta al nuclis de Tremp i la Pobla de
Segur.
recollida d’envasos i transport a la planta de triatge
recollida de paper i transport a la planta de reciclatge
recollida de vidre i transport a la planta de reciclatge
transport de paper, envasos i vidre a gestor autoritzat
recollida de cartró comercial i transport a gestor autoritzat
recollida de voluminosos i andròmines i tractament
recollida de piles als comerços
reposició, neteja i reparació de contenidors i cubells
suport en la gestió de les deixalleries de la Pobla de Segur i d’
Isona i Conca Dellà
realització de diferents campanyes de sensibilització
foment de la recollida selectiva
Diagnosi del servei actual i estudi de possibles sistemes de
recollida (porta a porta, pagament per generació) per a la
millora dels nivells de recollida selectiva

1.2.- Executar la recaptació voluntària de la taxa per la prestació
d’aquest servei i delegar la recaptació executiva a la Diputació de
Lleida.
2.- L’Ajuntament es compromet a :
-

Facilitar al Consell Comarcal les dades actualitzades, adients per
l’aprovació anual del Padró de la taxa per la prestació del servei
esmentat.
Col.laborar amb el Consell Comarcal en la prestació del servei.
Definir i proposar canvis en la ubicació definitiva dels
contenidors, en llocs amb correcta accessibilitat pels camions.

TERCER.- Protecció de dades de caràcter personal
Les dues parts compleixen les obligacions establertes per la legislació
vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
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QUART.- Termini

El present conveni s’estableix per un període de 4 anys, a comptar a
partir de la data de la seva signatura.
Finalitzat aquest termini es signarà un nou conveni, si continua
prestant-se el servei objecte d’aquest.
CINQUÈ.- Causes d’extinció
Sense perjudici del seu termini de vigència, el present conveni podrà
resoldre’s anticipadament al seu venciment per qualsevol de les
causes següents:
1. El incompliment greu per part de qualsevol de les parts, de les
obligacions previstes en aquest conveni.
2. La impossibilitat sobrevinguda legal o material, de donar
compliment a l’objecte del conveni.
3. El mutu acord de les parts.
SESÉ.- Resolució de conflictes
Per a resoldre qualsevol qüestió, incidència o controvèrsia que es
derivi de la interpretació i execució del present conveni de naturalesa
administrativa,
les parts es sotmeten de manera explicita a la
jurisdicció contenciós administrativa.
I, conformes les dues parts amb el contingut d’aquest document,
l’aproven, i n’accepten els efectes, en signar-lo.
Jose Terré
Escolà

Jose Maria Mullol
Miret

Firmado digitalmente
por Jose Terré Escolà Fecha: 2021.05.04
08:39:55 +02'00'

Firmado digitalmente por Jose Maria Mullol
Miret
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
o=Consell Comarcal del Pallars Jussà,
2.5.4.97=VATES-P7500014A, ou=Treballador
públic de nivell alt de signatura, sn=Mullol Miret
givenName=Jose Maria,
serialNumber=IDCES
R, cn=Jose Maria
Mullol Miret Fecha: 2021.04.30 08:28:58 +02'00'

Sr. Jose Terré Escolà

Sr. Josep M. Mullol Miret

Alcalde de l’Ajuntament de
Llimiana

President del Consell
Comarcal del Pallars Jussà
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PRIMERA
ADDENDA
DE
MODIFICACIÓ
DEL
CONVENI
DE
COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE LLIMIANA I EL CONSELL
COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ, PER LA GESTIÓ INTEGRAL DE
RESIDUS MUNICIPALS
Tremp, 26 d’abril de 2021.
REUNITS
El Sr. Josep Ma. Mullol i Miret, president del Consell Comarcal del Pallars
Jussà ( en endavant Consell Comarcal), actuant en nom i representació del
Consell Comarcal del Pallars Jussà, administració local, domiciliada al carrer
Soldevila, 18 de Tremp (Lleida), amb núm. de CIF : P7500014A, i en ús de
les facultats previstes en l’article 13 del Decret legislatiu 2/2003, de 4 de
novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Organització
comarcal de Catalunya (LOCC) i degudament autoritzat per Decret del
President del Consell del dia 4 de març de 2021.
El Sr. Jose Terré Escolà, alcalde, actuant en nom de l’Ajuntament de
Llimiana (en endavant Ajuntament), administració local, domiciliada en
Plaça Major, 1 de Llimiana (Lleida), amb núm. de CIF : P2516200I, i en ús
de les facultats previstes en l’article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril i degudament autoritzat per Acord de Ple del dia 18 de març de
2021.
Les parts tenen i es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per
atorgar la present addenda, i de la lliure i espontània voluntat.
EXPOSEN :
Que el desenvolupament de les tasques relacionades amb l’execució del
Conveni per a la gestió integral de residus implica que el Consell Comarcal
del Pallars Jussà tractarà dades personals responsabilitat de l’Ajuntament,
esdevenint un Encarregat de Tractament de l’Ajuntament en els termes
definits per la normativa de protecció de dades personals
L’article 28 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del
Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques
en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació de
les seves dades, i l’article 33 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre,
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de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals estableixen les
obligacions que un Encarregat de Tractament ha de complir respecte al
tractament de dades que porti a terme per compte d’un tercer.
Per tot això,

ACORDEN :
ÚNIC.- Modificar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i el Consell
Comarcal, per la gestió integral de residus municipals, per tal definir les
obligacions que el Consell Comarcal del Pallars Jussà ha d’assumir en
qualitat d’Encarregat de Tractament, en el sentit d’incorporar al Pacte
TERCER del Conveni el text següent :
“ El Consell Comarcal del Pallars Jussà es compromet a establir, complir i
respectar les següents obligacions que regulen el tractament i la gestió de
les dades de caràcter personal a les que tingui accés en el desenvolupament
del servei descrit a l’objecte del conveni:
x

Portar a terme el tractament de les dades personals única i
exclusivament per a les finalitats relacionades directament amb el servei
contractat, restant expressament prohibit utilitzar-los per a finalitats
diferents.

x

Garantir la confidencialitat, reserva i estricte secret professional per part
dels treballadors del Contractista respecte a les dades de caràcter
personal que als que puguin accedir per a la prestació dels serveis
contractats.

x

El Consell Comarcal haurà de tenir regulat el Deure de Confidencialitat
amb els seus treballadors i col·laboradors.

x

El Consell Comarcal garanteix l’aplicació de las mesures de seguretat
que siguin d’aplicació en funció del nivell de risc associat als tractaments
de dades als quals pugui tenir accés. El nivell de risc i les mesures de
seguretat seran definides per l’Ajuntament i seran d’aplicació als
tractaments portats a terme en suports automatitzats i en suports no
automatitzats. L’Ajuntament podrà realitzar aquelles accions d'auditoria
que es considerin necessàries per garantir la correcta aplicació
d'aquestes mesures de seguretat.
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x

El Consell Comarcal es compromet a notificar qualsevol incident de
seguretat amb afectació a dades personals en un termini no superior a
24 hores.

x

El Consell Comarcal es compromet a no realitzar transferència
internacional de les dades i informació responsabilitat de l’Ajuntament
fora de l'Espai Econòmic Europeu.

x

L’accés i tractament de dades personals de l’Ajuntament per part del
Consell Comarcal, es considera estrictament temporal per a la prestació
del servei contractat, sense que concedeixi al Consell Comarcal cap
mena de dret o titularitat sobre les dades tractades. En aquest sentit
haurà de retornar o eliminar de forma controlada aquells suports
utilitzats per al tractament de dades personals, podent conservar
únicament les dades en cas que sigui necessari per a garantir la
protecció legal del Contractista.

x

El Consell Comarcal assumeix la responsabilitat davant de l’Ajuntament
per als possibles danys i perjudicis que l’Ajuntament pugui rebre com a
conseqüència de l’incompliment de les obligacions definides al present
document, incloent les possibles sancions per part de les Autoritats de
Control del tractament de dades personals. “

I, conformes les parts, signen aquest document.

Jose Maria
Mullol Miret -

Firmado digitalmente por Jose Maria Mullol
Miret Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
o=Consell Comarcal del Pallars Jussà,
2.5.4.97=VATES-P7500014A, ou=Treballador
públic de nivell alt de signatura, sn=Mullol
Miret givenName=Jose
Maria, serialNumber=IDCES
cn=Jose Maria Mullol Miret Fecha: 2021.04.30 08:29:23 +02'00'

Jose Terré
Escolà -

Firmado
digitalmente por
Jose Terré Escolà Fecha: 2021.05.04
08:38:40 +02'00'

Sr. Josep Ma. Mulloll Miret

Sr. Jose Terré Escolà
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SALÀS
DE PALLARS I EL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ,
PER LA GESTIÓ INTEGRAL DE RESIDUS MUNICIPALS.
Tremp, Pallars Jussà, 26 d’abril de 2021
REUNITS
D’ una part el Sr. Enric Cambon Clos, en nom i representació de
l’Ajuntament de Salàs de Pallars (en endavant Ajuntament ), en la
seva qualitat d’alcalde en funcions, en virtut del Decret núm.
13/2021, que s’annexa com a document 1, en ús de les facultats
previstes en l’article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril
i en virtut de l’acord del Ple de l’Ajuntament del dia 8 d’abril de 2021,
la certificació dels quals s’annexa com a document núm.2 d’aquest
conveni.
I d’altra part el Sr. Josep Ma. Mullol Miret, en nom i representació del
Consell Comarcal del Pallars Jussà (en endavant Consell Comarcal),
en la seva qualitat de president, en ús de les competències regulades
en l’article 13 a) del Text refós de la Llei d’organització comarcal de
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 4 de novembre i
facultada per acord del Ple del Consell 22 de desembre de 2020, que
s’annexa com a document núm. 3 d’aquest conveni.
Les dues parts es reconeixen la capacitat necessària per a formalitzar
el present conveni, i
EXPOSEN
Primer.- El Consell Comarcal té com un dels seus objectius cooperar
amb els municipis en l’establiment de serveis necessaris per al
desenvolupament del territori i en aquest sentit presta el servei de
gestió integral de residus municipals al 14 municipis de la comarca.
En total son beneficiaris del servei 150 nuclis de població, en un
territori de 1.260 km2.
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Inicialment aquest servei va ser delegat pels ajuntaments de la
comarca al Consorci per a la recollida i tractament d’escombreries i a
l’extingir-se aquesta entitat, la competència va passar al Consell
Comarcal del Pallars Jussà.
El Consell Comarcal i els ajuntaments de la comarca van signar el dia
16 de febrer de 2017 el primer conveni de col·laboració per la
prestació del servei, amb un termini de 4 anys.
La vigència d’aquest document finalitza al més de febrer de 2021, per
la qual cosa es requereix la signatura d’un nou conveni
Segon .- El Consell Comarcal disposa per la prestació d’aquest servei
d’un seguit de mitjans materials i de personal propi.
És titular del dipòsit controlat comarcal de residus municipals, de la
planta de compostatge, de la deixalleria i planta de transferència de
residus de Tremp. Així com de les instal.lacions annexes a la
deixalleria : magatzem de camions, taller, vestidors i oficina.
Disposa d’una deixalleria mòbil itinerant que durant l’any es situa en
diferent nuclis segons peticions dels Ajuntaments i en funció de la
disponibilitat.
Gestiona amb la col·laboració dels ajuntaments les deixalleries
municipals de la Pobla de Segur i d’Isona i Conca Dellà.
Atès que aquest servei s’ha anat ampliant durant els anys ( des de
l’any 1989 ) i es fa necessària l’actualització de la seva regulació
jurídica.
Tercer.- En aquest sentit els articles 303 a 309 del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel
Decret179/1995, de 13 de juny, reconeixen la possibilitat d’acords
entre les corporacions locals per la prestació de serveis o per al
desenvolupament de competències legalment atribuïdes, en la
satisfacció dels quals tinguin un interès comú.
D’altra banda, l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic i l’article 10.5 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost,
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
2
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Catalunya,
preveuen
que la realització d’activitats de caràcter
material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans
administratius, els organismes o les entitats públiques pot ésser
encarregada a altres òrgans, organismes o entitats públiques de la
mateixa administració o d’una altra de diferent, per raons d’eficàcia o
quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per dur-la a terme.
Així mateix preveuen que si l’òrgan organisme o entitat pública que
rep l’encàrrec no pertany a la mateixa administració que el fa,
l’encàrrec s’ha de formalitzar mitjançant un conveni, entre les dues
administracions.
Quart .- D’acord amb aquest marc legal, l’Ajuntament està interessat
en que el Consell Comarca continuï prestant el servei de gestió
integral de residus. El Ple de l’Ajuntament ha aprovat, en data 8
d’abril de 2021 encarregar al Consell Comarcal la prestació del servei
indicat.
Per tot això i amb la finalitat de concertar el règim d’actuacions
derivades de l’esmentat interès, les parts signants acorden subscriure
aquest conveni, amb subjecció als següents
PACTES
PRIMER.- Objecte del conveni
L’objecte del conveni és formalitzar l’encàrrec de gestió per part de
l’Ajuntament al Consell Comarcal per la prestació el servei de gestió
integral de residus municipals .
SEGON.- Obligacions de les parts
1.- El Consell Comarcal es compromet a :
1.1.- Prestar el servei de gestió integral de residus municipals que
comporta
-

recollida de la fracció resta ( rebuig )
tractament de la fracció resta a dipòsit controlat comarcal de
residus municipals
recollida de fracció orgànica
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tractament de la fracció orgànica per a l’elaboració de compost
a la planta de compostatge del Pallars Jussà
tractament de les restes vegetals, procedents de la poda, a la
planta de compostatge
recollida d’oli vegetal a grans productors (menjadors,
hostaleria…), i porta A porta al nuclis de Tremp i la Pobla de
Segur.
recollida d’envasos i transport a la planta de triatge
recollida de paper i transport a la planta de reciclatge
recollida de vidre i transport a la planta de reciclatge
transport de paper, envasos i vidre a gestor autoritzat
recollida de cartró comercial i transport a gestor autoritzat
recollida de voluminosos i andròmines i tractament
recollida de piles als comerços
reposició, neteja i reparació de contenidors i cubells
suport en la gestió de les deixalleries de la Pobla de Segur i d’
Isona i Conca Dellà
realització de diferents campanyes de sensibilització
foment de la recollida selectiva
Diagnosi del servei actual i estudi de possibles sistemes de
recollida (porta a porta, pagament per generació) per a la
millora dels nivells de recollida selectiva

1.2.- Executar la recaptació voluntària de la taxa per la prestació
d’aquest servei i delegar la recaptació executiva a la Diputació de
Lleida.
2.- L’Ajuntament es compromet a :
-

Facilitar al Consell Comarcal les dades actualitzades, adients per
l’aprovació anual del Padró de la taxa per la prestació del servei
esmentat.
Col.laborar amb el Consell Comarcal en la prestació del servei.
Definir i proposar canvis en la ubicació definitiva dels
contenidors, en llocs amb correcta accessibilitat pels camions.

TERCER.- Protecció de dades de caràcter personal
Les dues parts compleixen les obligacions establertes per la legislació
vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
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QUART.- Termini
El present conveni s’estableix per un període de 4 anys, a comptar a
partir de la data de la seva signatura.
Finalitzat aquest termini es signarà un nou conveni, si continua
prestant-se el servei objecte d’aquest.
CINQUÈ.- Causes d’extinció
Sense perjudici del seu termini de vigència, el present conveni podrà
resoldre’s anticipadament al seu venciment per qualsevol de les
causes següents:
1. El incompliment greu per part de qualsevol de les parts, de les
obligacions previstes en aquest conveni.
2. La impossibilitat sobrevinguda legal o material, de donar
compliment a l’objecte del conveni.
3. El mutu acord de les parts.
SESÉ.- Resolució de conflictes
Per a resoldre qualsevol qüestió, incidència o controvèrsia que es
derivi de la interpretació i execució del present conveni de naturalesa
administrativa,
les parts es sotmeten de manera explicita a la
jurisdicció contenciós administrativa.
I, conformes les dues parts amb el contingut d’aquest document,
l’aproven, i n’accepten els efectes, en signar-lo.
digitalmente
ENRIC CAMBON Firmado
por ENRIC CAMBON
CLOS CLOS -

digitalmente por
Jose Maria Mullol Firmado
Jose Maria Mullol Miret Miret -

Fecha: 2021.07.09 11:29:45
+02'00'

Fecha: 2021.07.27
10:42:15 +02'00'

Sr. Enric Cambon Clos

Sr. Josep M. Mullol Miret

Alcalde en funcions, de
l’Ajuntament de Salàs de Pallars

President del Consell
Comarcal del Pallars Jussà
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PRIMERA
ADDENDA
DE
MODIFICACIÓ
DEL
CONVENI
DE
COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SALÀS DE PALLARS I EL
CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ, PER LA GESTIÓ
INTEGRAL DE RESIDUS MUNICIPALS
Tremp, 26 d’abril de 2021.
REUNITS
El Sr. Josep Ma. Mullol i Miret, president del Consell Comarcal del Pallars
Jussà ( en endavant Consell Comarcal), actuant en nom i representació del
Consell Comarcal del Pallars Jussà, administració local, domiciliada al carrer
Soldevila, 18 de Tremp (Lleida), amb núm. de CIF : P7500014A, i en ús de
les facultats previstes en l’article 13 del Decret legislatiu 2/2003, de 4 de
novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Organització
comarcal de Catalunya (LOCC) i degudament autoritzat per Decret del
President del Consell del dia 4 de març de 2021.
El Sr. Enric Cambon Clos, alcalde en funcions, en virtut del Decret núm.
13/202 que s’annexa com a document 1, actuant en nom de l’Ajuntament
de Salàs de Pallars (en endavant Ajuntament), administració local,
domiciliada al carrer Bon Jesús, 47 de Salàs de Pallars (Lleida), amb núm.
de CIF: P2523400F, i en ús de les facultats previstes en l’article 53.1 del
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i degudament autoritzat per Acord de
Ple del dia 8 d’abril de 2021.
Les parts tenen i es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per
atorgar la present addenda, i de la lliure i espontània voluntat.
EXPOSEN :
Que el desenvolupament de les tasques relacionades amb l’execució del
Conveni per a la gestió integral de residus implica que el Consell Comarcal
del Pallars Jussà tractarà dades personals responsabilitat de l’Ajuntament,
esdevenint un Encarregat de Tractament de l’Ajuntament en els termes
definits per la normativa de protecció de dades personals
L’article 28 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del
Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques
en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació de
les seves dades, i l’article 33 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre,
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de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals estableixen les
obligacions que un Encarregat de Tractament ha de complir respecte al
tractament de dades que porti a terme per compte d’un tercer.
Per tot això,

ACORDEN :
ÚNIC.- Modificar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i el Consell
Comarcal, per la gestió integral de residus municipals, per tal definir les
obligacions que el Consell Comarcal del Pallars Jussà ha d’assumir en
qualitat d’Encarregat de Tractament, en el sentit d’incorporar al Pacte
TERCER del Conveni el text següent :
“ El Consell Comarcal del Pallars Jussà es compromet a establir, complir i
respectar les següents obligacions que regulen el tractament i la gestió de
les dades de caràcter personal a les que tingui accés en el desenvolupament
del servei descrit a l’objecte del conveni:
x

Portar a terme el tractament de les dades personals única i
exclusivament per a les finalitats relacionades directament amb el servei
contractat, restant expressament prohibit utilitzar-los per a finalitats
diferents.

x

Garantir la confidencialitat, reserva i estricte secret professional per part
dels treballadors del Contractista respecte a les dades de caràcter
personal que als que puguin accedir per a la prestació dels serveis
contractats.

x

El Consell Comarcal haurà de tenir regulat el Deure de Confidencialitat
amb els seus treballadors i col·laboradors.

x

El Consell Comarcal garanteix l’aplicació de las mesures de seguretat
que siguin d’aplicació en funció del nivell de risc associat als tractaments
de dades als quals pugui tenir accés. El nivell de risc i les mesures de
seguretat seran definides per l’Ajuntament i seran d’aplicació als
tractaments portats a terme en suports automatitzats i en suports no
automatitzats. L’Ajuntament podrà realitzar aquelles accions d'auditoria
que es considerin necessàries per garantir la correcta aplicació
d'aquestes mesures de seguretat.

2

Consell Comarcal del Pallars Jussà

Ajuntament de Salàs de Pallars

x

El Consell Comarcal es compromet a notificar qualsevol incident de
seguretat amb afectació a dades personals en un termini no superior a
24 hores.

x

El Consell Comarcal es compromet a no realitzar transferència
internacional de les dades i informació responsabilitat de l’Ajuntament
fora de l'Espai Econòmic Europeu.

x

L’accés i tractament de dades personals de l’Ajuntament per part del
Consell Comarcal, es considera estrictament temporal per a la prestació
del servei contractat, sense que concedeixi al Consell Comarcal cap
mena de dret o titularitat sobre les dades tractades. En aquest sentit
haurà de retornar o eliminar de forma controlada aquells suports
utilitzats per al tractament de dades personals, podent conservar
únicament les dades en cas que sigui necessari per a garantir la
protecció legal del Contractista.

x

El Consell Comarcal assumeix la responsabilitat davant de l’Ajuntament
per als possibles danys i perjudicis que l’Ajuntament pugui rebre com a
conseqüència de l’incompliment de les obligacions definides al present
document, incloent les possibles sancions per part de les Autoritats de
Control del tractament de dades personals. “

I, conformes les parts, signen aquest document.

Jose Maria
Mullol Miret

Firmado
digitalmente por Jose
Maria Mullol Miret
Fecha: 2021.07.09
11:30:27 +02'00'

digitalmente
ENRIC CAMBON Firmado
por ENRIC CAMBON
CLOS
CLOS
Fecha: 2021.07.27
10:43:18 +02'00'

Sr. Josep Ma. Mulloll Miret

Sr. Enric Cambon Clos
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT
ESTEVE DE LA SARGA I EL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS
JUSSÀ, PER LA GESTIÓ INTEGRAL DE RESIDUS MUNICIPALS.
Tremp, Pallars Jussà, 26 d’abril de 2021
REUNITS
D’ una part el Sr. Jordi Navarra Torres, en nom i representació de
l’Ajuntament de Sant Esteve de la Sarga (en endavant Ajuntament ),
en la seva qualitat d’alcalde, en ús de les facultats previstes en
l’article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i en
virtut de l’acord del Ple de l’Ajuntament del dia 12 d’abril de 2021, la
certificació dels qual s’annexa com a document núm.1 d’aquest
conveni.
I d’altra part el Sr. Josep Ma. Mullol Miret, en nom i representació del
Consell Comarcal del Pallars Jussà (en endavant Consell Comarcal),
en la seva qualitat de president, en ús de les competències regulades
en l’article 13 a) del Text refós de la Llei d’organització comarcal de
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 4 de novembre i
facultada per acord del Ple del Consell 22 de desembre de 2020, que
s’annexa com a document 2 d’aquest conveni.
Les dues parts es reconeixen la capacitat necessària per a formalitzar
el present conveni, i
EXPOSEN
Primer.- El Consell Comarcal té com un dels seus objectius cooperar
amb els municipis en l’establiment de serveis necessaris per al
desenvolupament del territori i en aquest sentit presta el servei de
gestió integral de residus municipals al 14 municipis de la comarca.
En total son beneficiaris del servei 150 nuclis de població, en un
territori de 1.260 km2.
Inicialment aquest servei va ser delegat pels ajuntaments de la
comarca al Consorci per a la recollida i tractament d’escombreries i a
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la competència va passar al Consell

El Consell Comarcal i els ajuntaments de la comarca van signar el dia
16 de febrer de 2017 el primer conveni de col·laboració per la
prestació del servei, amb un termini de 4 anys.
La vigència d’aquest document finalitza al més de febrer de 2021, per
la qual cosa es requereix la signatura d’un nou conveni
Segon .- El Consell Comarcal disposa per la prestació d’aquest servei
d’un seguit de mitjans materials i de personal propi.
És titular del dipòsit controlat comarcal de residus municipals, de la
planta de compostatge, de la deixalleria i planta de transferència de
residus de Tremp. Així com de les instal.lacions annexes a la
deixalleria : magatzem de camions, taller, vestidors i oficina.
Disposa d’una deixalleria mòbil itinerant que durant l’any es situa en
diferent nuclis segons peticions dels Ajuntaments i en funció de la
disponibilitat.
Gestiona amb la col·laboració dels ajuntaments les deixalleries
municipals de la Pobla de Segur i d’Isona i Conca Dellà.
Atès que aquest servei s’ha anat ampliant durant els anys ( des de
l’any 1989 ) i es fa necessària l’actualització de la seva regulació
jurídica.
Tercer.- En aquest sentit els articles 303 a 309 del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel
Decret179/1995, de 13 de juny, reconeixen la possibilitat d’acords
entre les corporacions locals per la prestació de serveis o per al
desenvolupament de competències legalment atribuïdes, en la
satisfacció dels quals tinguin un interès comú.
D’altra banda, l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic i l’article 10.5 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost,
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya,
preveuen
que la realització d’activitats de caràcter
2

Consell Comarcal del Pallars Jussà

Ajuntament de Sant Esteve de la Sarga

material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans
administratius, els organismes o les entitats públiques pot ésser
encarregada a altres òrgans, organismes o entitats públiques de la
mateixa administració o d’una altra de diferent, per raons d’eficàcia o
quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per dur-la a terme.
Així mateix preveuen que si l’òrgan organisme o entitat pública que
rep l’encàrrec no pertany a la mateixa administració que el fa,
l’encàrrec s’ha de formalitzar mitjançant un conveni, entre les dues
administracions.
Quart .- D’acord amb aquest marc legal, l’Ajuntament està interessat
en que el Consell Comarca continuï prestant el servei de gestió
integral de residus. El Ple de l’Ajuntament ha aprovat, en data 12
d’abril de 2021 encarregar al Consell Comarcal la prestació del servei
indicat.
Per tot això i amb la finalitat de concertar el règim d’actuacions
derivades de l’esmentat interès, les parts signants acorden subscriure
aquest conveni, amb subjecció als següents
PACTES
PRIMER.- Objecte del conveni
L’objecte del conveni és formalitzar l’encàrrec de gestió per part de
l’Ajuntament al Consell Comarcal per la prestació el servei de gestió
integral de residus municipals .
SEGON.- Obligacions de les parts
1.- El Consell Comarcal es compromet a :
1.1.- Prestar el servei de gestió integral de residus municipals que
comporta
-

recollida de la fracció resta ( rebuig )
tractament de la fracció resta a dipòsit controlat comarcal de
residus municipals
recollida de fracció orgànica
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tractament de la fracció orgànica per a l’elaboració de compost
a la planta de compostatge del Pallars Jussà
tractament de les restes vegetals, procedents de la poda, a la
planta de compostatge
recollida d’oli vegetal a grans productors (menjadors,
hostaleria…), i porta A porta al nuclis de Tremp i la Pobla de
Segur.
recollida d’envasos i transport a la planta de triatge
recollida de paper i transport a la planta de reciclatge
recollida de vidre i transport a la planta de reciclatge
transport de paper, envasos i vidre a gestor autoritzat
recollida de cartró comercial i transport a gestor autoritzat
recollida de voluminosos i andròmines i tractament
recollida de piles als comerços
reposició, neteja i reparació de contenidors i cubells
suport en la gestió de les deixalleries de la Pobla de Segur i d’
Isona i Conca Dellà
realització de diferents campanyes de sensibilització
foment de la recollida selectiva
Diagnosi del servei actual i estudi de possibles sistemes de
recollida (porta a porta, pagament per generació) per a la
millora dels nivells de recollida selectiva

1.2.- Executar la recaptació voluntària de la taxa per la prestació
d’aquest servei i delegar la recaptació executiva a la Diputació de
Lleida.
2.- L’Ajuntament es compromet a :
-

Facilitar al Consell Comarcal les dades actualitzades, adients per
l’aprovació anual del Padró de la taxa per la prestació del servei
esmentat.
Col.laborar amb el Consell Comarcal en la prestació del servei.
Definir i proposar canvis en la ubicació definitiva dels
contenidors, en llocs amb correcta accessibilitat pels camions.

TERCER.- Protecció de dades de caràcter personal
Les dues parts compleixen les obligacions establertes per la legislació
vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
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QUART.- Termini
El present conveni s’estableix per un període de 4 anys, a comptar a
partir de la data de la seva signatura.
Finalitzat aquest termini es signarà un nou conveni, si continua
prestant-se el servei objecte d’aquest.
CINQUÈ.- Causes d’extinció
Sense perjudici del seu termini de vigència, el present conveni podrà
resoldre’s anticipadament al seu venciment per qualsevol de les
causes següents:
1. El incompliment greu per part de qualsevol de les parts, de les
obligacions previstes en aquest conveni.
2. La impossibilitat sobrevinguda legal o material, de donar
compliment a l’objecte del conveni.
3. El mutu acord de les parts.
SESÉ.- Resolució de conflictes
Per a resoldre qualsevol qüestió, incidència o controvèrsia que es
derivi de la interpretació i execució del present conveni de naturalesa
administrativa,
les parts es sotmeten de manera explicita a la
jurisdicció contenciós administrativa.
I, conformes les dues parts amb el contingut d’aquest document,
l’aproven, i n’accepten els efectes, en signar-lo.
Jordi
NAVARRA
TORRES

Firmado
digitalmente por
Jordi NAVARRA
TORRES

Jose Maria
Mullol Miret

Fecha: 2021.06.18
12:43:44 +02'00'

Firmado digitalmente por Jose Maria Mullol
Miret Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
o=Consell Comarcal del Pallars Jussà,
2.5.4.97=VATES-P7500014A, ou=Treballador
públic de nivell alt de signatura, sn=Mullol
Miret givenName=Jose
Maria, serialNumber=IDCEScn=Jose Maria Mullol Miret Fecha: 2021.04.30 08:30:49 +02'00'

Sr. Jordi Navarra Torres

Sr. Josep M. Mullol Miret

Alcalde de l’Ajuntament de
Sant Esteve de la Sarga

President del Consell
Comarcal del Pallars Jussà
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PRIMERA
ADDENDA
DE
MODIFICACIÓ
DEL
CONVENI
DE
COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT ESTEVE DE LA
SARGA I EL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ, PER LA
GESTIÓ INTEGRAL DE RESIDUS MUNICIPALS
Tremp, 26 d’abril de 2021.
REUNITS
El Sr. Josep Ma. Mullol i Miret, president del Consell Comarcal del Pallars
Jussà ( en endavant Consell Comarcal), actuant en nom i representació del
Consell Comarcal del Pallars Jussà, administració local, domiciliada al carrer
Soldevila, 18 de Tremp (Lleida), amb núm. de CIF : P7500014A, i en ús de
les facultats previstes en l’article 13 del Decret legislatiu 2/2003, de 4 de
novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Organització
comarcal de Catalunya (LOCC) i degudament autoritzat per Decret del
President del Consell del dia 4 de març de 2021.
El Sr. Jordi Navarra Torres, alcalde, actuant en nom de l’Ajuntament de
Sant Esteve de la Sarga (en endavant Ajuntament), administració local,
domiciliada en Casa Consistorial de Sant Esteve de la Sarga (Lleida), amb
núm. de CIF : P2524200I, i en ús de les facultats previstes en l’article
53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i degudament autoritzat
per Acord de Ple del dia 12 d’abril de 2021.
Les parts tenen i es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per
atorgar la present addenda, i de la lliure i espontània voluntat.
EXPOSEN :
Que el desenvolupament de les tasques relacionades amb l’execució del
Conveni per a la gestió integral de residus implica que el Consell Comarcal
del Pallars Jussà tractarà dades personals responsabilitat de l’Ajuntament,
esdevenint un Encarregat de Tractament de l’Ajuntament en els termes
definits per la normativa de protecció de dades personals
L’article 28 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del
Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques
en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació de
les seves dades, i l’article 33 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre,
de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals estableixen les
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obligacions que un Encarregat de Tractament ha de complir respecte al
tractament de dades que porti a terme per compte d’un tercer.
Per tot això,

ACORDEN :
ÚNIC.- Modificar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i el Consell
Comarcal, per la gestió integral de residus municipals, per tal definir les
obligacions que el Consell Comarcal del Pallars Jussà ha d’assumir en
qualitat d’Encarregat de Tractament, en el sentit d’incorporar al Pacte
TERCER del Conveni el text següent :
“ El Consell Comarcal del Pallars Jussà es compromet a establir, complir i
respectar les següents obligacions que regulen el tractament i la gestió de
les dades de caràcter personal a les que tingui accés en el desenvolupament
del servei descrit a l’objecte del conveni:
x

Portar a terme el tractament de les dades personals única i
exclusivament per a les finalitats relacionades directament amb el servei
contractat, restant expressament prohibit utilitzar-los per a finalitats
diferents.

x

Garantir la confidencialitat, reserva i estricte secret professional per part
dels treballadors del Contractista respecte a les dades de caràcter
personal que als que puguin accedir per a la prestació dels serveis
contractats.

x

El Consell Comarcal haurà de tenir regulat el Deure de Confidencialitat
amb els seus treballadors i col·laboradors.

x

El Consell Comarcal garanteix l’aplicació de las mesures de seguretat
que siguin d’aplicació en funció del nivell de risc associat als tractaments
de dades als quals pugui tenir accés. El nivell de risc i les mesures de
seguretat seran definides per l’Ajuntament i seran d’aplicació als
tractaments portats a terme en suports automatitzats i en suports no
automatitzats. L’Ajuntament podrà realitzar aquelles accions d'auditoria
que es considerin necessàries per garantir la correcta aplicació
d'aquestes mesures de seguretat.
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x

El Consell Comarcal es compromet a notificar qualsevol incident de
seguretat amb afectació a dades personals en un termini no superior a
24 hores.

x

El Consell Comarcal es compromet a no realitzar transferència
internacional de les dades i informació responsabilitat de l’Ajuntament
fora de l'Espai Econòmic Europeu.

x

L’accés i tractament de dades personals de l’Ajuntament per part del
Consell Comarcal, es considera estrictament temporal per a la prestació
del servei contractat, sense que concedeixi al Consell Comarcal cap
mena de dret o titularitat sobre les dades tractades. En aquest sentit
haurà de retornar o eliminar de forma controlada aquells suports
utilitzats per al tractament de dades personals, podent conservar
únicament les dades en cas que sigui necessari per a garantir la
protecció legal del Contractista.

x

El Consell Comarcal assumeix la responsabilitat davant de l’Ajuntament
per als possibles danys i perjudicis que l’Ajuntament pugui rebre com a
conseqüència de l’incompliment de les obligacions definides al present
document, incloent les possibles sancions per part de les Autoritats de
Control del tractament de dades personals. “

I, conformes les parts, signen aquest document.

Jose Maria
Mullol Miret

Firmado digitalmente por Jose Maria
Mullol Miret
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
o=Consell Comarcal del Pallars Jussà,
2.5.4.97=VATES-P7500014A,
ou=Treballador públic de nivell alt de
signatura, sn=Mullol Miret
, givenName=Jose Maria,
serialNumber=IDCEScn=Jose
Maria Mullol Miret Fecha: 2021.04.30 08:31:14 +02'00'

Jordi NAVARRA
TORRES

Firmado digitalmente
por Jordi NAVARRA
TORRES
Fecha: 2021.06.18
12:45:07 +02'00'

Sr. Josep Ma. Mulloll Miret

Sr. Jordi Navarra Torres

Consell Comarcal Pallars Jussà

Ajuntament de Sant Esteve de
la Sarga
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE
SARROCA DE BELLERA I EL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS
JUSSÀ, PER LA GESTIÓ INTEGRAL DE RESIDUS MUNICIPALS.
Tremp, Pallars Jussà, 26 d’abril de 2021
REUNITS
D’ una part el Sr. Josep Ramon Lloret Loan, en nom i representació de
l’Ajuntament de Sarroca de Bellera (en endavant Ajuntament ), en la
seva qualitat d’alcalde, en ús de les facultats previstes en l’article 53.1
del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i en virtut de
l’acord del Ple de l’Ajuntament del dia 16 de juny de 2021, la
certificació dels qual s’annexa com a document núm.1 d’aquest
conveni.
I d’altra part el Sr. Josep Ma. Mullol Miret, en nom i representació del
Consell Comarcal del Pallars Jussà (en endavant Consell Comarcal),
en la seva qualitat de president, en ús de les competències regulades
en l’article 13 a) del Text refós de la Llei d’organització comarcal de
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 4 de novembre i
facultada per acord del Ple del Consell 22 de desembre de 2020, que
s’annexa com a document 2 d’aquest conveni.
Les dues parts es reconeixen la capacitat necessària per a formalitzar
el present conveni, i
EXPOSEN
Primer.- El Consell Comarcal té com un dels seus objectius cooperar
amb els municipis en l’establiment de serveis necessaris per al
desenvolupament del territori i en aquest sentit presta el servei de
gestió integral de residus municipals al 14 municipis de la comarca.
En total son beneficiaris del servei 150 nuclis de població, en un
territori de 1.260 km2.
Inicialment aquest servei va ser delegat pels ajuntaments de la
comarca al Consorci per a la recollida i tractament d’escombreries i a
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la competència va passar al Consell

El Consell Comarcal i els ajuntaments de la comarca van signar el dia
16 de febrer de 2017 el primer conveni de col·laboració per la
prestació del servei, amb un termini de 4 anys.
La vigència d’aquest document finalitza al més de febrer de 2021, per
la qual cosa es requereix la signatura d’un nou conveni
Segon .- El Consell Comarcal disposa per la prestació d’aquest servei
d’un seguit de mitjans materials i de personal propi.
És titular del dipòsit controlat comarcal de residus municipals, de la
planta de compostatge, de la deixalleria i planta de transferència de
residus de Tremp. Així com de les instal.lacions annexes a la
deixalleria : magatzem de camions, taller, vestidors i oficina.
Disposa d’una deixalleria mòbil itinerant que durant l’any es situa en
diferent nuclis segons peticions dels Ajuntaments i en funció de la
disponibilitat.
Gestiona amb la col·laboració dels ajuntaments les deixalleries
municipals de la Pobla de Segur i d’Isona i Conca Dellà.
Atès que aquest servei s’ha anat ampliant durant els anys ( des de
l’any 1989 ) i es fa necessària l’actualització de la seva regulació
jurídica.
Tercer.- En aquest sentit els articles 303 a 309 del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel
Decret179/1995, de 13 de juny, reconeixen la possibilitat d’acords
entre les corporacions locals per la prestació de serveis o per al
desenvolupament de competències legalment atribuïdes, en la
satisfacció dels quals tinguin un interès comú.
D’altra banda, l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic i l’article 10.5 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost,
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya,
preveuen
que la realització d’activitats de caràcter
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material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans
administratius, els organismes o les entitats públiques pot ésser
encarregada a altres òrgans, organismes o entitats públiques de la
mateixa administració o d’una altra de diferent, per raons d’eficàcia o
quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per dur-la a terme.
Així mateix preveuen que si l’òrgan organisme o entitat pública que
rep l’encàrrec no pertany a la mateixa administració que el fa,
l’encàrrec s’ha de formalitzar mitjançant un conveni, entre les dues
administracions.
Quart .- D’acord amb aquest marc legal, l’Ajuntament està interessat
en que el Consell Comarca continuï prestant el servei de gestió
integral de residus. El Ple de l’Ajuntament ha aprovat, en data 16 de
juny de 2021 encarregar al Consell Comarcal la prestació del servei
indicat.
Per tot això i amb la finalitat de concertar el règim d’actuacions
derivades de l’esmentat interès, les parts signants acorden subscriure
aquest conveni, amb subjecció als següents
PACTES
PRIMER.- Objecte del conveni
L’objecte del conveni és formalitzar l’encàrrec de gestió per part de
l’Ajuntament al Consell Comarcal per la prestació el servei de gestió
integral de residus municipals .
SEGON.- Obligacions de les parts
1.- El Consell Comarcal es compromet a :
1.1.- Prestar el servei de gestió integral de residus municipals que
comporta
-

recollida de la fracció resta ( rebuig )
tractament de la fracció resta a dipòsit controlat comarcal de
residus municipals
recollida de fracció orgànica
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tractament de la fracció orgànica per a l’elaboració de compost
a la planta de compostatge del Pallars Jussà
tractament de les restes vegetals, procedents de la poda, a la
planta de compostatge
recollida d’oli vegetal a grans productors (menjadors,
hostaleria…), i porta A porta al nuclis de Tremp i la Pobla de
Segur.
recollida d’envasos i transport a la planta de triatge
recollida de paper i transport a la planta de reciclatge
recollida de vidre i transport a la planta de reciclatge
transport de paper, envasos i vidre a gestor autoritzat
recollida de cartró comercial i transport a gestor autoritzat
recollida de voluminosos i andròmines i tractament
recollida de piles als comerços
reposició, neteja i reparació de contenidors i cubells
suport en la gestió de les deixalleries de la Pobla de Segur i d’
Isona i Conca Dellà
realització de diferents campanyes de sensibilització
foment de la recollida selectiva
Diagnosi del servei actual i estudi de possibles sistemes de
recollida (porta a porta, pagament per generació) per a la
millora dels nivells de recollida selectiva

1.2.- Executar la recaptació voluntària de la taxa per la prestació
d’aquest servei i delegar la recaptació executiva a la Diputació de
Lleida.
2.- L’Ajuntament es compromet a :
-

Facilitar al Consell Comarcal les dades actualitzades, adients per
l’aprovació anual del Padró de la taxa per la prestació del servei
esmentat.
Col.laborar amb el Consell Comarcal en la prestació del servei.
Definir i proposar canvis en la ubicació definitiva dels
contenidors, en llocs amb correcta accessibilitat pels camions.

TERCER.- Protecció de dades de caràcter personal
Les dues parts compleixen les obligacions establertes per la legislació
vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
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QUART.- Termini
El present conveni s’estableix per un període de 4 anys, a comptar a
partir de la data de la seva signatura.
Finalitzat aquest termini es signarà un nou conveni, si continua
prestant-se el servei objecte d’aquest.
CINQUÈ.- Causes d’extinció
Sense perjudici del seu termini de vigència, el present conveni podrà
resoldre’s anticipadament al seu venciment per qualsevol de les
causes següents:
1. El incompliment greu per part de qualsevol de les parts, de les
obligacions previstes en aquest conveni.
2. La impossibilitat sobrevinguda legal o material, de donar
compliment a l’objecte del conveni.
3. El mutu acord de les parts.
SESÉ.- Resolució de conflictes
Per a resoldre qualsevol qüestió, incidència o controvèrsia que es
derivi de la interpretació i execució del present conveni de naturalesa
administrativa,
les parts es sotmeten de manera explicita a la
jurisdicció contenciós administrativa.
I, conformes les dues parts amb el contingut d’aquest document,
l’aproven, i n’accepten els efectes, en signar-lo.

Josep Ramon
Lloret Loan

Signat
digitalment per
Josep Ramon
Lloret Loan

Jose Maria
Mullol Miret

Firmado digitalmente
por Jose Maria Mullol
Miret
Fecha: 2021.07.09
11:32:59 +02'00'

Sr. Josep Ramon Lloret Loan

Sr. Josep M. Mullol Miret

Alcalde de l’Ajuntament de
Sarroca de Bellera

President del Consell
Comarcal del Pallars Jussà
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PRIMERA
ADDENDA
DE
MODIFICACIÓ
DEL
CONVENI
DE
COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SARROCA DE BELLERA I
EL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ, PER LA GESTIÓ
INTEGRAL DE RESIDUS MUNICIPALS
Tremp, 26 d’abril de 2021.
REUNITS
El Sr. Josep Ma. Mullol i Miret, president del Consell Comarcal del Pallars
Jussà ( en endavant Consell Comarcal), actuant en nom i representació del
Consell Comarcal del Pallars Jussà, administració local, domiciliada al carrer
Soldevila, 18 de Tremp (Lleida), amb núm. de CIF : P7500014A, i en ús de
les facultats previstes en l’article 13 del Decret legislatiu 2/2003, de 4 de
novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Organització
comarcal de Catalunya (LOCC) i degudament autoritzat per Decret del
President del Consell del dia 4 de març de 2021.
El Sr. Josep Ramon Lloret Loan, alcalde, actuant en nom de l’Ajuntament de
Sarroca de Bellera (en endavant Ajuntament), administració local,
domiciliada al carrer Únic, s/n de Sarroca de Bellera (Lleida), amb núm. de
CIF : P2525000B, i en ús de les facultats previstes en l’article 53.1 del Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i degudament autoritzat per Acord de Ple del
dia 16 de juny de 2021.
Les parts tenen i es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per
atorgar la present addenda, i de la lliure i espontània voluntat.
EXPOSEN :
Que el desenvolupament de les tasques relacionades amb l’execució del
Conveni per a la gestió integral de residus implica que el Consell Comarcal
del Pallars Jussà tractarà dades personals responsabilitat de l’Ajuntament,
esdevenint un Encarregat de Tractament de l’Ajuntament en els termes
definits per la normativa de protecció de dades personals
L’article 28 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del
Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques
en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació de
les seves dades, i l’article 33 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre,
de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals estableixen les
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obligacions que un Encarregat de Tractament ha de complir respecte al
tractament de dades que porti a terme per compte d’un tercer.
Per tot això,

ACORDEN :
ÚNIC.- Modificar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i el Consell
Comarcal, per la gestió integral de residus municipals, per tal definir les
obligacions que el Consell Comarcal del Pallars Jussà ha d’assumir en
qualitat d’Encarregat de Tractament, en el sentit d’incorporar al Pacte
TERCER del Conveni el text següent :
“ El Consell Comarcal del Pallars Jussà es compromet a establir, complir i
respectar les següents obligacions que regulen el tractament i la gestió de
les dades de caràcter personal a les que tingui accés en el desenvolupament
del servei descrit a l’objecte del conveni:
x

Portar a terme el tractament de les dades personals única i
exclusivament per a les finalitats relacionades directament amb el servei
contractat, restant expressament prohibit utilitzar-los per a finalitats
diferents.

x

Garantir la confidencialitat, reserva i estricte secret professional per part
dels treballadors del Contractista respecte a les dades de caràcter
personal que als que puguin accedir per a la prestació dels serveis
contractats.

x

El Consell Comarcal haurà de tenir regulat el Deure de Confidencialitat
amb els seus treballadors i col·laboradors.

x

El Consell Comarcal garanteix l’aplicació de las mesures de seguretat
que siguin d’aplicació en funció del nivell de risc associat als tractaments
de dades als quals pugui tenir accés. El nivell de risc i les mesures de
seguretat seran definides per l’Ajuntament i seran d’aplicació als
tractaments portats a terme en suports automatitzats i en suports no
automatitzats. L’Ajuntament podrà realitzar aquelles accions d'auditoria
que es considerin necessàries per garantir la correcta aplicació
d'aquestes mesures de seguretat.
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x

El Consell Comarcal es compromet a notificar qualsevol incident de
seguretat amb afectació a dades personals en un termini no superior a
24 hores.

x

El Consell Comarcal es compromet a no realitzar transferència
internacional de les dades i informació responsabilitat de l’Ajuntament
fora de l'Espai Econòmic Europeu.

x

L’accés i tractament de dades personals de l’Ajuntament per part del
Consell Comarcal, es considera estrictament temporal per a la prestació
del servei contractat, sense que concedeixi al Consell Comarcal cap
mena de dret o titularitat sobre les dades tractades. En aquest sentit
haurà de retornar o eliminar de forma controlada aquells suports
utilitzats per al tractament de dades personals, podent conservar
únicament les dades en cas que sigui necessari per a garantir la
protecció legal del Contractista.

x

El Consell Comarcal assumeix la responsabilitat davant de l’Ajuntament
per als possibles danys i perjudicis que l’Ajuntament pugui rebre com a
conseqüència de l’incompliment de les obligacions definides al present
document, incloent les possibles sancions per part de les Autoritats de
Control del tractament de dades personals. “

I, conformes les parts, signen aquest document.

Jose Maria
Mullol Miret

Firmado digitalmente
por Jose Maria Mullol
Miret

Josep Ramon
Lloret Loan

Signat digitalment
per Josep Ramon
Lloret Loan

Fecha: 2021.07.09
11:33:40 +02'00'

Sr. Josep Ma. Mulloll Miret

Sr. Josep Ramon Lloret Loan
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Ajuntament de Senterada

Consell Comarcal del Pallars Jussà

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE
SENTERADA I EL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ,
PER LA GESTIÓ INTEGRAL DE RESIDUS MUNICIPALS.
Tremp, Pallars Jussà, 26 d’abril de 2021
REUNITS
D’ una part el Sr. Antoni Tolo Cierco, en nom i representació de
l’Ajuntament de Senterada (en endavant Ajuntament ), en la seva
qualitat d’alcalde, en ús de les facultats previstes en l’article 53.1 del
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat
per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i en virtut de l’acord del Ple
de l’Ajuntament del dia 26 de març de 2021, la certificació dels qual
s’annexa com a document núm.1 d’aquest conveni.
I d’altra part el Sr. Josep Ma. Mullol Miret, en nom i representació del
Consell Comarcal del Pallars Jussà (en endavant Consell Comarcal),
en la seva qualitat de president, en ús de les competències regulades
en l’article 13 a) del Text refós de la Llei d’organització comarcal de
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 4 de novembre i
facultada per acord del Ple del Consell 22 de desembre de 2020, que
s’annexa com a document 2 d’aquest conveni.
Les dues parts es reconeixen la capacitat necessària per a formalitzar
el present conveni, i
EXPOSEN
Primer.- El Consell Comarcal té com un dels seus objectius cooperar
amb els municipis en l’establiment de serveis necessaris per al
desenvolupament del territori i en aquest sentit presta el servei de
gestió integral de residus municipals al 14 municipis de la comarca.
En total son beneficiaris del servei 150 nuclis de població, en un
territori de 1.260 km2.
Inicialment aquest servei va ser delegat pels ajuntaments de la
comarca al Consorci per a la recollida i tractament d’escombreries i a
l’extingir-se aquesta entitat, la competència va passar al Consell
Comarcal del Pallars Jussà.
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El Consell Comarcal i els ajuntaments de la comarca van signar el dia
16 de febrer de 2017 el primer conveni de col·laboració per la
prestació del servei, amb un termini de 4 anys.
La vigència d’aquest document finalitza al més de febrer de 2021, per
la qual cosa es requereix la signatura d’un nou conveni
Segon .- El Consell Comarcal disposa per la prestació d’aquest servei
d’un seguit de mitjans materials i de personal propi.
És titular del dipòsit controlat comarcal de residus municipals, de la
planta de compostatge, de la deixalleria i planta de transferència de
residus de Tremp. Així com de les instal.lacions annexes a la
deixalleria : magatzem de camions, taller, vestidors i oficina.
Disposa d’una deixalleria mòbil itinerant que durant l’any es situa en
diferent nuclis segons peticions dels Ajuntaments i en funció de la
disponibilitat.
Gestiona amb la col·laboració dels ajuntaments les deixalleries
municipals de la Pobla de Segur i d’Isona i Conca Dellà.
Atès que aquest servei s’ha anat ampliant durant els anys ( des de
l’any 1989 ) i es fa necessària l’actualització de la seva regulació
jurídica.
Tercer.- En aquest sentit els articles 303 a 309 del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel
Decret179/1995, de 13 de juny, reconeixen la possibilitat d’acords
entre les corporacions locals per la prestació de serveis o per al
desenvolupament de competències legalment atribuïdes, en la
satisfacció dels quals tinguin un interès comú.
D’altra banda, l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic i l’article 10.5 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost,
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya,
preveuen
que la realització d’activitats de caràcter
material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans
administratius, els organismes o les entitats públiques pot ésser
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encarregada a altres òrgans, organismes o entitats públiques de la
mateixa administració o d’una altra de diferent, per raons d’eficàcia o
quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per dur-la a terme.
Així mateix preveuen que si l’òrgan organisme o entitat pública que
rep l’encàrrec no pertany a la mateixa administració que el fa,
l’encàrrec s’ha de formalitzar mitjançant un conveni, entre les dues
administracions.
Quart .- D’acord amb aquest marc legal, l’Ajuntament està interessat
en que el Consell Comarca continuï prestant el servei de gestió
integral de residus. El Ple de l’Ajuntament ha aprovat, en data 26 de
març de 2021 encarregar al Consell Comarcal la prestació del servei
indicat.
Per tot això i amb la finalitat de concertar el règim d’actuacions
derivades de l’esmentat interès, les parts signants acorden subscriure
aquest conveni, amb subjecció als següents
PACTES
PRIMER.- Objecte del conveni
L’objecte del conveni és formalitzar l’encàrrec de gestió per part de
l’Ajuntament al Consell Comarcal per la prestació el servei de gestió
integral de residus municipals .
SEGON.- Obligacions de les parts
1.- El Consell Comarcal es compromet a :
1.1.- Prestar el servei de gestió integral de residus municipals que
comporta
-

recollida de la fracció resta ( rebuig )
tractament de la fracció resta a dipòsit controlat comarcal de
residus municipals
recollida de fracció orgànica
tractament de la fracció orgànica per a l’elaboració de compost
a la planta de compostatge del Pallars Jussà
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tractament de les restes vegetals, procedents de la poda, a la
planta de compostatge
recollida d’oli vegetal a grans productors (menjadors,
hostaleria…), i porta A porta al nuclis de Tremp i la Pobla de
Segur.
recollida d’envasos i transport a la planta de triatge
recollida de paper i transport a la planta de reciclatge
recollida de vidre i transport a la planta de reciclatge
transport de paper, envasos i vidre a gestor autoritzat
recollida de cartró comercial i transport a gestor autoritzat
recollida de voluminosos i andròmines i tractament
recollida de piles als comerços
reposició, neteja i reparació de contenidors i cubells
suport en la gestió de les deixalleries de la Pobla de Segur i d’
Isona i Conca Dellà
realització de diferents campanyes de sensibilització
foment de la recollida selectiva
Diagnosi del servei actual i estudi de possibles sistemes de
recollida (porta a porta, pagament per generació) per a la
millora dels nivells de recollida selectiva

1.2.- Executar la recaptació voluntària de la taxa per la prestació
d’aquest servei i delegar la recaptació executiva a la Diputació de
Lleida.
2.- L’Ajuntament es compromet a :
-

Facilitar al Consell Comarcal les dades actualitzades, adients per
l’aprovació anual del Padró de la taxa per la prestació del servei
esmentat.
Col.laborar amb el Consell Comarcal en la prestació del servei.
Definir i proposar canvis en la ubicació definitiva dels
contenidors, en llocs amb correcta accessibilitat pels camions.

TERCER.- Protecció de dades de caràcter personal
Les dues parts compleixen les obligacions establertes per la legislació
vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
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QUART.- Termini

El present conveni s’estableix per un període de 4 anys, a comptar a
partir de la data de la seva signatura.
Finalitzat aquest termini es signarà un nou conveni, si continua
prestant-se el servei objecte d’aquest.
CINQUÈ.- Causes d’extinció
Sense perjudici del seu termini de vigència, el present conveni podrà
resoldre’s anticipadament al seu venciment per qualsevol de les
causes següents:
1. El incompliment greu per part de qualsevol de les parts, de les
obligacions previstes en aquest conveni.
2. La impossibilitat sobrevinguda legal o material, de donar
compliment a l’objecte del conveni.
3. El mutu acord de les parts.
SESÉ.- Resolució de conflictes
Per a resoldre qualsevol qüestió, incidència o controvèrsia que es
derivi de la interpretació i execució del present conveni de naturalesa
administrativa,
les parts es sotmeten de manera explicita a la
jurisdicció contenciós administrativa.
I, conformes les dues parts amb el contingut d’aquest document,
l’aproven, i n’accepten els efectes, en signar-lo.

Jose Maria
Mullol Miret

Antoni Tolo Signat digitalment
per Antoni Tolo
Cierco
Cierco
Data: 2021.05.03
10:32:25 +02'00'

Firmado digitalmente por Jose Maria Mullol
Miret Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
o=Consell Comarcal del Pallars Jussà,
2.5.4.97=VATES-P7500014A, ou=Treballador
públic de nivell alt de signatura, sn=Mullol
Miret
givenName=Jose
Maria, serialNumber=IDCEScn=Jose Maria Mullol Miret
Fecha: 2021.04.30 08:31:46 +02'00'

Sr. Antoni Tolo Cierco

Sr. Josep M. Mullol Miret

Alcalde de l’Ajuntament de
Senterada

President del Consell
Comarcal del Pallars Jussà
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PRIMERA
ADDENDA
DE
MODIFICACIÓ
DEL
CONVENI
DE
COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SENTERADA I EL
CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ, PER LA GESTIÓ
INTEGRAL DE RESIDUS MUNICIPALS
Tremp, 26 d’abril de 2021.
REUNITS
El Sr. Josep Ma. Mullol i Miret, president del Consell Comarcal del Pallars
Jussà ( en endavant Consell Comarcal), actuant en nom i representació del
Consell Comarcal del Pallars Jussà, administració local, domiciliada al carrer
Soldevila, 18 de Tremp (Lleida), amb núm. de CIF : P7500014A, i en ús de
les facultats previstes en l’article 13 del Decret legislatiu 2/2003, de 4 de
novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Organització
comarcal de Catalunya (LOCC) i degudament autoritzat per Decret del
President del Consell del dia 4 de març de 2021.
El Sr. Antonio Tolo Cierco, alcalde, actuant en nom de l’Ajuntament de
Senterada (en endavant Ajuntament), administració local, domiciliada en
Plaça de l’Ajuntament, s/n de Senterada (Lleida), amb núm. de CIF :
P2525100J, i en ús de les facultats previstes en l’article 53.1 del Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i degudament autoritzat per Acord de Ple del
dia 26 de març de 2021.
Les parts tenen i es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per
atorgar la present addenda, i de la lliure i espontània voluntat.
EXPOSEN :
Que el desenvolupament de les tasques relacionades amb l’execució del
Conveni per a la gestió integral de residus implica que el Consell Comarcal
del Pallars Jussà tractarà dades personals responsabilitat de l’Ajuntament,
esdevenint un Encarregat de Tractament de l’Ajuntament en els termes
definits per la normativa de protecció de dades personals
L’article 28 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del
Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques
en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació de
les seves dades, i l’article 33 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre,
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de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals estableixen les
obligacions que un Encarregat de Tractament ha de complir respecte al
tractament de dades que porti a terme per compte d’un tercer.
Per tot això,

ACORDEN :
ÚNIC.- Modificar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i el Consell
Comarcal, per la gestió integral de residus municipals, per tal definir les
obligacions que el Consell Comarcal del Pallars Jussà ha d’assumir en
qualitat d’Encarregat de Tractament, en el sentit d’incorporar al Pacte
TERCER del Conveni el text següent :
“ El Consell Comarcal del Pallars Jussà es compromet a establir, complir i
respectar les següents obligacions que regulen el tractament i la gestió de
les dades de caràcter personal a les que tingui accés en el desenvolupament
del servei descrit a l’objecte del conveni:
x

Portar a terme el tractament de les dades personals única i
exclusivament per a les finalitats relacionades directament amb el servei
contractat, restant expressament prohibit utilitzar-los per a finalitats
diferents.

x

Garantir la confidencialitat, reserva i estricte secret professional per part
dels treballadors del Contractista respecte a les dades de caràcter
personal que als que puguin accedir per a la prestació dels serveis
contractats.

x

El Consell Comarcal haurà de tenir regulat el Deure de Confidencialitat
amb els seus treballadors i col·laboradors.

x

El Consell Comarcal garanteix l’aplicació de las mesures de seguretat
que siguin d’aplicació en funció del nivell de risc associat als tractaments
de dades als quals pugui tenir accés. El nivell de risc i les mesures de
seguretat seran definides per l’Ajuntament i seran d’aplicació als
tractaments portats a terme en suports automatitzats i en suports no
automatitzats. L’Ajuntament podrà realitzar aquelles accions d'auditoria
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que es considerin necessàries per
d'aquestes mesures de seguretat.

garantir

la

correcta

aplicació

x

El Consell Comarcal es compromet a notificar qualsevol incident de
seguretat amb afectació a dades personals en un termini no superior a
24 hores.

x

El Consell Comarcal es compromet a no realitzar transferència
internacional de les dades i informació responsabilitat de l’Ajuntament
fora de l'Espai Econòmic Europeu.

x

L’accés i tractament de dades personals de l’Ajuntament per part del
Consell Comarcal, es considera estrictament temporal per a la prestació
del servei contractat, sense que concedeixi al Consell Comarcal cap
mena de dret o titularitat sobre les dades tractades. En aquest sentit
haurà de retornar o eliminar de forma controlada aquells suports
utilitzats per al tractament de dades personals, podent conservar
únicament les dades en cas que sigui necessari per a garantir la
protecció legal del Contractista.

x

El Consell Comarcal assumeix la responsabilitat davant de l’Ajuntament
per als possibles danys i perjudicis que l’Ajuntament pugui rebre com a
conseqüència de l’incompliment de les obligacions definides al present
document, incloent les possibles sancions per part de les Autoritats de
Control del tractament de dades personals. “

I, conformes les parts, signen aquest document.

Jose Maria
Mullol Miret

Firmado digitalmente por Jose Maria
Mullol Miret
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES, o=Consell Comarcal del Pallars
Jussà, 2.5.4.97=VATES-P7500014A,
ou=Treballador públic de nivell alt de
signatura, sn=Mullol Miret - DNI
givenName=Jose Maria,
serialNumber=IDCES,
cn=Jose Maria Mullol Miret -

Antoni Tolo Signat digitalment
per Antoni Tolo
Cierco
Cierco
Data: 2021.05.03
10:30:55 +02'00'

Fecha: 2021.04.30 08:32:09 +02'00'

Sr. Josep Ma. Mulloll Miret

Sr. Antoni Tolo Cierco

Consell Comarcal Pallars Jussà
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE
TALARN I EL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ, PER
LA GESTIÓ INTEGRAL DE RESIDUS MUNICIPALS.
Tremp, Pallars Jussà, 26 d’abril de 2021
REUNITS
D’ una part el Sr. Alejandro Garcia, en nom i representació de
l’Ajuntament de Talarn (en endavant Ajuntament ), en la seva qualitat
d’alcalde, en ús de les facultats previstes en l’article 53.1 del Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i en virtut de l’acord del Ple de
l’Ajuntament del dia 7 d’abril de 2021, la certificació dels qual
s’annexa com a document núm.1 d’aquest conveni.
I d’altra part el Sr. Josep Ma. Mullol Miret, en nom i representació del
Consell Comarcal del Pallars Jussà (en endavant Consell Comarcal),
en la seva qualitat de president, en ús de les competències regulades
en l’article 13 a) del Text refós de la Llei d’organització comarcal de
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 4 de novembre i
facultada per acord del Ple del Consell 22 de desembre de 2020, que
s’annexa com a document 2 d’aquest conveni.
Les dues parts es reconeixen la capacitat necessària per a formalitzar
el present conveni, i
EXPOSEN
Primer.- El Consell Comarcal té com un dels seus objectius cooperar
amb els municipis en l’establiment de serveis necessaris per al
desenvolupament del territori i en aquest sentit presta el servei de
gestió integral de residus municipals al 14 municipis de la comarca.
En total son beneficiaris del servei 150 nuclis de població, en un
territori de 1.260 km2.
Inicialment aquest servei va ser delegat pels ajuntaments de la
comarca al Consorci per a la recollida i tractament d’escombreries i a
l’extingir-se aquesta entitat, la competència va passar al Consell
Comarcal del Pallars Jussà.
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El Consell Comarcal i els ajuntaments de la comarca van signar el dia
16 de febrer de 2017 el primer conveni de col·laboració per la
prestació del servei, amb un termini de 4 anys.
La vigència d’aquest document finalitza al més de febrer de 2021, per
la qual cosa es requereix la signatura d’un nou conveni
Segon .- El Consell Comarcal disposa per la prestació d’aquest servei
d’un seguit de mitjans materials i de personal propi.
És titular del dipòsit controlat comarcal de residus municipals, de la
planta de compostatge, de la deixalleria i planta de transferència de
residus de Tremp. Així com de les instal.lacions annexes a la
deixalleria : magatzem de camions, taller, vestidors i oficina.
Disposa d’una deixalleria mòbil itinerant que durant l’any es situa en
diferent nuclis segons peticions dels Ajuntaments i en funció de la
disponibilitat.
Gestiona amb la col·laboració dels ajuntaments les deixalleries
municipals de la Pobla de Segur i d’Isona i Conca Dellà.
Atès que aquest servei s’ha anat ampliant durant els anys ( des de
l’any 1989 ) i es fa necessària l’actualització de la seva regulació
jurídica.
Tercer.- En aquest sentit els articles 303 a 309 del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel
Decret179/1995, de 13 de juny, reconeixen la possibilitat d’acords
entre les corporacions locals per la prestació de serveis o per al
desenvolupament de competències legalment atribuïdes, en la
satisfacció dels quals tinguin un interès comú.
D’altra banda, l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic i l’article 10.5 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost,
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya,
preveuen
que la realització d’activitats de caràcter
material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans
administratius, els organismes o les entitats públiques pot ésser
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encarregada a altres òrgans, organismes o entitats públiques de la
mateixa administració o d’una altra de diferent, per raons d’eficàcia o
quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per dur-la a terme.
Així mateix preveuen que si l’òrgan organisme o entitat pública que
rep l’encàrrec no pertany a la mateixa administració que el fa,
l’encàrrec s’ha de formalitzar mitjançant un conveni, entre les dues
administracions.
Quart .- D’acord amb aquest marc legal, l’Ajuntament està interessat
en que el Consell Comarca continuï prestant el servei de gestió
integral de residus. El Ple de l’Ajuntament ha aprovat, en data 7
d’abril de 2021 encarregar al Consell Comarcal la prestació del servei
indicat.
Per tot això i amb la finalitat de concertar el règim d’actuacions
derivades de l’esmentat interès, les parts signants acorden subscriure
aquest conveni, amb subjecció als següents
PACTES
PRIMER.- Objecte del conveni
L’objecte del conveni és formalitzar l’encàrrec de gestió per part de
l’Ajuntament al Consell Comarcal per la prestació el servei de gestió
integral de residus municipals .
SEGON.- Obligacions de les parts
1.- El Consell Comarcal es compromet a :
1.1.- Prestar el servei de gestió integral de residus municipals que
comporta
-

recollida de la fracció resta ( rebuig )
tractament de la fracció resta a dipòsit controlat comarcal de
residus municipals
recollida de fracció orgànica
tractament de la fracció orgànica per a l’elaboració de compost
a la planta de compostatge del Pallars Jussà
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tractament de les restes vegetals, procedents de la poda, a la
planta de compostatge
recollida d’oli vegetal a grans productors (menjadors,
hostaleria…), i porta A porta al nuclis de Tremp i la Pobla de
Segur.
recollida d’envasos i transport a la planta de triatge
recollida de paper i transport a la planta de reciclatge
recollida de vidre i transport a la planta de reciclatge
transport de paper, envasos i vidre a gestor autoritzat
recollida de cartró comercial i transport a gestor autoritzat
recollida de voluminosos i andròmines i tractament
recollida de piles als comerços
reposició, neteja i reparació de contenidors i cubells
suport en la gestió de les deixalleries de la Pobla de Segur i d’
Isona i Conca Dellà
realització de diferents campanyes de sensibilització
foment de la recollida selectiva
Diagnosi del servei actual i estudi de possibles sistemes de
recollida (porta a porta, pagament per generació) per a la
millora dels nivells de recollida selectiva

1.2.- Executar la recaptació voluntària de la taxa per la prestació
d’aquest servei i delegar la recaptació executiva a la Diputació de
Lleida.
2.- L’Ajuntament es compromet a :
-

Facilitar al Consell Comarcal les dades actualitzades, adients per
l’aprovació anual del Padró de la taxa per la prestació del servei
esmentat.
Col.laborar amb el Consell Comarcal en la prestació del servei.
Definir i proposar canvis en la ubicació definitiva dels
contenidors, en llocs amb correcta accessibilitat pels camions.

TERCER.- Protecció de dades de caràcter personal
Les dues parts compleixen les obligacions establertes per la legislació
vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
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QUART.- Termini
El present conveni s’estableix per un període de 4 anys, a comptar a
partir de la data de la seva signatura.
Finalitzat aquest termini es signarà un nou conveni, si continua
prestant-se el servei objecte d’aquest.
CINQUÈ.- Causes d’extinció
Sense perjudici del seu termini de vigència, el present conveni podrà
resoldre’s anticipadament al seu venciment per qualsevol de les
causes següents:
1. El incompliment greu per part de qualsevol de les parts, de les
obligacions previstes en aquest conveni.
2. La impossibilitat sobrevinguda legal o material, de donar
compliment a l’objecte del conveni.
3. El mutu acord de les parts.
SESÉ.- Resolució de conflictes
Per a resoldre qualsevol qüestió, incidència o controvèrsia que es
derivi de la interpretació i execució del present conveni de naturalesa
administrativa,
les parts es sotmeten de manera explicita a la
jurisdicció contenciós administrativa.
I, conformes les dues parts amb el contingut d’aquest document,
l’aproven, i n’accepten els efectes, en signar-lo.
Firmado digitalmente

ALEJANDRO
GARCIA (R:
P2526800D)

Jose Maria
Mullol Miret -

ALEJANDRO GARCIA
(R: P2526800D)
Fecha: 2021.05.03
10:42:47 +02'00'

Firmado digitalmente por Jose Maria
Mullol Miret Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
o=Consell Comarcal del Pallars Jussà,
2.5.4.97=VATES-P7500014A,
ou=Treballador públic de nivell alt de
signatura, sn=Mullol Miret - DNI
givenName=Jose Maria,
serialNumber=IDCES
cn=Jose
Maria Mullol Miret Fecha: 2021.04.30 08:32:38 +02'00'

Sr. Alejandro Garcia

Sr. Josep M. Mullol Miret

Alcalde de l’Ajuntament de
Talarn

President del Consell
Comarcal del Pallars Jussà

5

Consell Comarcal del Pallars Jussà

Ajuntament de Talarn

PRIMERA
ADDENDA
DE
MODIFICACIÓ
DEL
CONVENI
DE
COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE TALARN I EL CONSELL
COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ, PER LA GESTIÓ INTEGRAL DE
RESIDUS MUNICIPALS
Tremp, 26 d’abril de 2021.
REUNITS
El Sr. Josep Ma. Mullol i Miret, president del Consell Comarcal del Pallars
Jussà ( en endavant Consell Comarcal), actuant en nom i representació del
Consell Comarcal del Pallars Jussà, administració local, domiciliada al carrer
Soldevila, 18 de Tremp (Lleida), amb núm. de CIF : P7500014A, i en ús de
les facultats previstes en l’article 13 del Decret legislatiu 2/2003, de 4 de
novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Organització
comarcal de Catalunya (LOCC) i degudament autoritzat per Decret del
President del Consell del dia 4 de març de 2021.
El Sr. Alejandro Garcia, alcalde, actuant en nom de l’Ajuntament de Talarn
(en endavant Ajuntament), administració local, domiciliada al carrer Pau
Coll, 3 de Talarn (Lleida), amb núm. de CIF : P2526800D, i en ús de les
facultats previstes en l’article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril i degudament autoritzat per Acord de Ple del dia 7 d’abril de 2021.
Les parts tenen i es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per
atorgar la present addenda, i de la lliure i espontània voluntat.
EXPOSEN :
Que el desenvolupament de les tasques relacionades amb l’execució del
Conveni per a la gestió integral de residus implica que el Consell Comarcal
del Pallars Jussà tractarà dades personals responsabilitat de l’Ajuntament,
esdevenint un Encarregat de Tractament de l’Ajuntament en els termes
definits per la normativa de protecció de dades personals
L’article 28 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del
Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques
en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació de
les seves dades, i l’article 33 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre,
de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals estableixen les
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obligacions que un Encarregat de Tractament ha de complir respecte al
tractament de dades que porti a terme per compte d’un tercer.
Per tot això,

ACORDEN :
ÚNIC.- Modificar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i el Consell
Comarcal, per la gestió integral de residus municipals, per tal definir les
obligacions que el Consell Comarcal del Pallars Jussà ha d’assumir en
qualitat d’Encarregat de Tractament, en el sentit d’incorporar al Pacte
TERCER del Conveni el text següent :
“ El Consell Comarcal del Pallars Jussà es compromet a establir, complir i
respectar les següents obligacions que regulen el tractament i la gestió de
les dades de caràcter personal a les que tingui accés en el desenvolupament
del servei descrit a l’objecte del conveni:
x

Portar a terme el tractament de les dades personals única i
exclusivament per a les finalitats relacionades directament amb el servei
contractat, restant expressament prohibit utilitzar-los per a finalitats
diferents.

x

Garantir la confidencialitat, reserva i estricte secret professional per part
dels treballadors del Contractista respecte a les dades de caràcter
personal que als que puguin accedir per a la prestació dels serveis
contractats.

x

El Consell Comarcal haurà de tenir regulat el Deure de Confidencialitat
amb els seus treballadors i col·laboradors.

x

El Consell Comarcal garanteix l’aplicació de las mesures de seguretat
que siguin d’aplicació en funció del nivell de risc associat als tractaments
de dades als quals pugui tenir accés. El nivell de risc i les mesures de
seguretat seran definides per l’Ajuntament i seran d’aplicació als
tractaments portats a terme en suports automatitzats i en suports no
automatitzats. L’Ajuntament podrà realitzar aquelles accions d'auditoria
que es considerin necessàries per garantir la correcta aplicació
d'aquestes mesures de seguretat.
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x

El Consell Comarcal es compromet a notificar qualsevol incident de
seguretat amb afectació a dades personals en un termini no superior a
24 hores.

x

El Consell Comarcal es compromet a no realitzar transferència
internacional de les dades i informació responsabilitat de l’Ajuntament
fora de l'Espai Econòmic Europeu.

x

L’accés i tractament de dades personals de l’Ajuntament per part del
Consell Comarcal, es considera estrictament temporal per a la prestació
del servei contractat, sense que concedeixi al Consell Comarcal cap
mena de dret o titularitat sobre les dades tractades. En aquest sentit
haurà de retornar o eliminar de forma controlada aquells suports
utilitzats per al tractament de dades personals, podent conservar
únicament les dades en cas que sigui necessari per a garantir la
protecció legal del Contractista.

x

El Consell Comarcal assumeix la responsabilitat davant de l’Ajuntament
per als possibles danys i perjudicis que l’Ajuntament pugui rebre com a
conseqüència de l’incompliment de les obligacions definides al present
document, incloent les possibles sancions per part de les Autoritats de
Control del tractament de dades personals. “

I, conformes les parts, signen aquest document.

Jose Maria
Mullol Miret -

Firmado digitalmente por Jose Maria Mullol
Miret
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
o=Consell Comarcal del Pallars Jussà,
2.5.4.97=VATES-P7500014A,
ou=Treballador públic de nivell alt de
signatura, sn=Mullol Miret , givenName=Jose Maria,
serialNumber=IDCEScn=Jose
Maria Mullol Miret
Fecha: 2021.04.30 08:33:02 +02'00'

Firmado
digitalmente por

ALEJANDRO ALEJANDRO GARCIA
GARCIA (R: (R: P2526800D)
Fecha: 2021.05.03
P2526800D) 10:42:14 +02'00'

Sr. Josep Ma. Mulloll Miret

Sr. Alejandro Garcia

Consell Comarcal Pallars Jussà
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE
TREMP I EL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ, PER LA
GESTIÓ INTEGRAL DE RESIDUS MUNICIPALS.
Tremp, Pallars Jussà, 26 d’abril de 2021
REUNITS
D’ una part la Sra. M. Pilar Cases Lopetegui, en nom i representació
de l’Ajuntament de tremp (en endavant Ajuntament ), en la seva
qualitat d’alcalde, en ús de les facultats previstes en l’article 53.1 del
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat
per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i en virtut de l’acord del Ple
de l’Ajuntament del dia 12 d’abril de 2021, la certificació dels qual
s’annexa com a document núm.1 d’aquest conveni.
I d’altra part el Sr. Josep Ma. Mullol Miret, en nom i representació del
Consell Comarcal del Pallars Jussà (en endavant Consell Comarcal),
en la seva qualitat de president, en ús de les competències regulades
en l’article 13 a) del Text refós de la Llei d’organització comarcal de
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 4 de novembre i
facultada per acord del Ple del Consell 22 de desembre de 2020, que
s’annexa com a document 2 d’aquest conveni.
Les dues parts es reconeixen la capacitat necessària per a formalitzar
el present conveni, i
EXPOSEN
Primer.- El Consell Comarcal té com un dels seus objectius cooperar
amb els municipis en l’establiment de serveis necessaris per al
desenvolupament del territori i en aquest sentit presta el servei de
gestió integral de residus municipals al 14 municipis de la comarca.
En total son beneficiaris del servei 150 nuclis de població, en un
territori de 1.260 km2.
Inicialment aquest servei va ser delegat pels ajuntaments de la
comarca al Consorci per a la recollida i tractament d’escombreries i a
l’extingir-se aquesta entitat, la competència va passar al Consell
Comarcal del Pallars Jussà.
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El Consell Comarcal i els ajuntaments de la comarca van signar el dia
16 de febrer de 2017 el primer conveni de col·laboració per la
prestació del servei, amb un termini de 4 anys.
La vigència d’aquest document finalitza al més de febrer de 2021, per
la qual cosa es requereix la signatura d’un nou conveni
Segon .- El Consell Comarcal disposa per la prestació d’aquest servei
d’un seguit de mitjans materials i de personal propi.
És titular del dipòsit controlat comarcal de residus municipals, de la
planta de compostatge, de la deixalleria i planta de transferència de
residus de Tremp. Així com de les instal.lacions annexes a la
deixalleria : magatzem de camions, taller, vestidors i oficina.
Disposa d’una deixalleria mòbil itinerant que durant l’any es situa en
diferent nuclis segons peticions dels Ajuntaments i en funció de la
disponibilitat.
Gestiona amb la col·laboració dels ajuntaments les deixalleries
municipals de la Pobla de Segur i d’Isona i Conca Dellà.
Atès que aquest servei s’ha anat ampliant durant els anys ( des de
l’any 1989 ) i es fa necessària l’actualització de la seva regulació
jurídica.
Tercer.- En aquest sentit els articles 303 a 309 del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel
Decret179/1995, de 13 de juny, reconeixen la possibilitat d’acords
entre les corporacions locals per la prestació de serveis o per al
desenvolupament de competències legalment atribuïdes, en la
satisfacció dels quals tinguin un interès comú.
D’altra banda, l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic i l’article 10.5 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost,
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya,
preveuen
que la realització d’activitats de caràcter
material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans
administratius, els organismes o les entitats públiques pot ésser
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encarregada a altres òrgans, organismes o entitats públiques de la
mateixa administració o d’una altra de diferent, per raons d’eficàcia o
quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per dur-la a terme.
Així mateix preveuen que si l’òrgan organisme o entitat pública que
rep l’encàrrec no pertany a la mateixa administració que el fa,
l’encàrrec s’ha de formalitzar mitjançant un conveni, entre les dues
administracions.
Quart .- D’acord amb aquest marc legal, l’Ajuntament està interessat
en que el Consell Comarca continuï prestant el servei de gestió
integral de residus. El Ple de l’Ajuntament ha aprovat, en data 12
d’abril de 2021 encarregar al Consell Comarcal la prestació del servei
indicat.
Per tot això i amb la finalitat de concertar el règim d’actuacions
derivades de l’esmentat interès, les parts signants acorden subscriure
aquest conveni, amb subjecció als següents
PACTES
PRIMER.- Objecte del conveni
L’objecte del conveni és formalitzar l’encàrrec de gestió per part de
l’Ajuntament al Consell Comarcal per la prestació el servei de gestió
integral de residus municipals .
SEGON.- Obligacions de les parts
1.- El Consell Comarcal es compromet a :
1.1.- Prestar el servei de gestió integral de residus municipals que
comporta
-

recollida de la fracció resta ( rebuig )
tractament de la fracció resta a dipòsit controlat comarcal de
residus municipals
recollida de fracció orgànica
tractament de la fracció orgànica per a l’elaboració de compost
a la planta de compostatge del Pallars Jussà
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tractament de les restes vegetals, procedents de la poda, a la
planta de compostatge
recollida d’oli vegetal a grans productors (menjadors,
hostaleria…), i porta A porta al nuclis de Tremp i la Pobla de
Segur.
recollida d’envasos i transport a la planta de triatge
recollida de paper i transport a la planta de reciclatge
recollida de vidre i transport a la planta de reciclatge
transport de paper, envasos i vidre a gestor autoritzat
recollida de cartró comercial i transport a gestor autoritzat
recollida de voluminosos i andròmines i tractament
recollida de piles als comerços
reposició, neteja i reparació de contenidors i cubells
suport en la gestió de les deixalleries de la Pobla de Segur i d’
Isona i Conca Dellà
realització de diferents campanyes de sensibilització
foment de la recollida selectiva
Diagnosi del servei actual i estudi de possibles sistemes de
recollida (porta a porta, pagament per generació) per a la
millora dels nivells de recollida selectiva

1.2.- Executar la recaptació voluntària de la taxa per la prestació
d’aquest servei i delegar la recaptació executiva a la Diputació de
Lleida.
2.- L’Ajuntament es compromet a :
-

Facilitar al Consell Comarcal les dades actualitzades, adients per
l’aprovació anual del Padró de la taxa per la prestació del servei
esmentat.
Col.laborar amb el Consell Comarcal en la prestació del servei.
Definir i proposar canvis en la ubicació definitiva dels
contenidors, en llocs amb correcta accessibilitat pels camions.

TERCER.- Protecció de dades de caràcter personal
Les dues parts compleixen les obligacions establertes per la legislació
vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
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QUART.- Termini

El present conveni s’estableix per un període de 4 anys, a comptar a
partir de la data de la seva signatura.
Finalitzat aquest termini es signarà un nou conveni, si continua
prestant-se el servei objecte d’aquest.
CINQUÈ.- Causes d’extinció
Sense perjudici del seu termini de vigència, el present conveni podrà
resoldre’s anticipadament al seu venciment per qualsevol de les
causes següents:
1. El incompliment greu per part de qualsevol de les parts, de les
obligacions previstes en aquest conveni.
2. La impossibilitat sobrevinguda legal o material, de donar
compliment a l’objecte del conveni.
3. El mutu acord de les parts.
SESÉ.- Resolució de conflictes
Per a resoldre qualsevol qüestió, incidència o controvèrsia que es
derivi de la interpretació i execució del present conveni de naturalesa
administrativa,
les parts es sotmeten de manera explicita a la
jurisdicció contenciós administrativa.
I, conformes les dues parts amb el contingut d’aquest document,
l’aproven, i n’accepten els efectes, en signar-lo.

Jose Maria
Mullol Miret -

digitalmente
Maria Pilar Cases Firmado
por Maria Pilar Cases
Lopetegui
Lopetegui
Fecha: 2021.05.04
14:27:44 +02'00'

Firmado digitalmente por Jose Maria
Mullol Miret
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
o=Consell Comarcal del Pallars Jussà,
2.5.4.97=VATES-P7500014A,
ou=Treballador públic de nivell alt de
signatura, sn=Mullol Miret
givenName=Jose Maria,
serialNumber=IDCES, cn=Jose
Maria Mullol Miret
Fecha: 2021.04.30 08:33:29 +02'00'

Sra. M. Pilar Cases Lopetegui

Sr. Josep M. Mullol Miret

Alcaldessa de l’Ajuntament de
Tremp

President del Consell
Comarcal del Pallars Jussà
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PRIMERA
ADDENDA
DE
MODIFICACIÓ
DEL
CONVENI
DE
COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE TREMP I EL CONSELL
COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ, PER LA GESTIÓ INTEGRAL DE
RESIDUS MUNICIPALS
Tremp, 26 d’abril de 2021.
REUNITS
El Sr. Josep Ma. Mullol i Miret, president del Consell Comarcal del Pallars
Jussà ( en endavant Consell Comarcal), actuant en nom i representació del
Consell Comarcal del Pallars Jussà, administració local, domiciliada al carrer
Soldevila, 18 de Tremp (Lleida), amb núm. de CIF : P7500014A, i en ús de
les facultats previstes en l’article 13 del Decret legislatiu 2/2003, de 4 de
novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Organització
comarcal de Catalunya (LOCC) i degudament autoritzat per Decret del
President del Consell del dia 4 de març de 2021.
La Sra. M. Pilar Cases Lopetegui, alcaldessa, actuant en nom de
l’Ajuntament de Tremp (en endavant Ajuntament), administració local,
domiciliada en Plaça de la Creu, 1 de Tremp (Lleida), amb núm. de CIF :
P2529500G, i en ús de les facultats previstes en l’article 53.1 del Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i degudament autoritzat per Acord de Ple del
dia 12 d’abril de 2021.
Les parts tenen i es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per
atorgar la present addenda, i de la lliure i espontània voluntat.
EXPOSEN :
Que el desenvolupament de les tasques relacionades amb l’execució del
Conveni per a la gestió integral de residus implica que el Consell Comarcal
del Pallars Jussà tractarà dades personals responsabilitat de l’Ajuntament,
esdevenint un Encarregat de Tractament de l’Ajuntament en els termes
definits per la normativa de protecció de dades personals
L’article 28 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del
Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques
en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació de
les seves dades, i l’article 33 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre,
de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals estableixen les

1

Consell Comarcal del Pallars Jussà

Ajuntament de Tremp

obligacions que un Encarregat de Tractament ha de complir respecte al
tractament de dades que porti a terme per compte d’un tercer.
Per tot això,

ACORDEN :
ÚNIC.- Modificar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i el Consell
Comarcal, per la gestió integral de residus municipals, per tal definir les
obligacions que el Consell Comarcal del Pallars Jussà ha d’assumir en
qualitat d’Encarregat de Tractament, en el sentit d’incorporar al Pacte
TERCER del Conveni el text següent :
“ El Consell Comarcal del Pallars Jussà es compromet a establir, complir i
respectar les següents obligacions que regulen el tractament i la gestió de
les dades de caràcter personal a les que tingui accés en el desenvolupament
del servei descrit a l’objecte del conveni:
x

Portar a terme el tractament de les dades personals única i
exclusivament per a les finalitats relacionades directament amb el servei
contractat, restant expressament prohibit utilitzar-los per a finalitats
diferents.

x

Garantir la confidencialitat, reserva i estricte secret professional per part
dels treballadors del Contractista respecte a les dades de caràcter
personal que als que puguin accedir per a la prestació dels serveis
contractats.

x

El Consell Comarcal haurà de tenir regulat el Deure de Confidencialitat
amb els seus treballadors i col·laboradors.

x

El Consell Comarcal garanteix l’aplicació de las mesures de seguretat
que siguin d’aplicació en funció del nivell de risc associat als tractaments
de dades als quals pugui tenir accés. El nivell de risc i les mesures de
seguretat seran definides per l’Ajuntament i seran d’aplicació als
tractaments portats a terme en suports automatitzats i en suports no
automatitzats. L’Ajuntament podrà realitzar aquelles accions d'auditoria
que es considerin necessàries per garantir la correcta aplicació
d'aquestes mesures de seguretat.
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x

El Consell Comarcal es compromet a notificar qualsevol incident de
seguretat amb afectació a dades personals en un termini no superior a
24 hores.

x

El Consell Comarcal es compromet a no realitzar transferència
internacional de les dades i informació responsabilitat de l’Ajuntament
fora de l'Espai Econòmic Europeu.

x

L’accés i tractament de dades personals de l’Ajuntament per part del
Consell Comarcal, es considera estrictament temporal per a la prestació
del servei contractat, sense que concedeixi al Consell Comarcal cap
mena de dret o titularitat sobre les dades tractades. En aquest sentit
haurà de retornar o eliminar de forma controlada aquells suports
utilitzats per al tractament de dades personals, podent conservar
únicament les dades en cas que sigui necessari per a garantir la
protecció legal del Contractista.

x

El Consell Comarcal assumeix la responsabilitat davant de l’Ajuntament
per als possibles danys i perjudicis que l’Ajuntament pugui rebre com a
conseqüència de l’incompliment de les obligacions definides al present
document, incloent les possibles sancions per part de les Autoritats de
Control del tractament de dades personals. “

I, conformes les parts, signen aquest document.

Jose Maria
Mullol Miret -
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