CONVENI DE COOPERACIÓ HORITZONTAL PER DISPOSAR DE LA PLATAFORMA ELECTRÒNICA
DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS DE SERVEIS SOCIALS (GESS) ENTRE SUMAR, SERVEIS PÚBLICS
D’ACCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, S.L. I EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ PER A
DISPOSAR DE LA PLATAFORMA ELECTRÒNICA DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS DE SERVEIS SOCIALS
(GESS), TITULARITAT DE SUMAR
INTERVINENTS
D’una part el senyor Sr. Josep Maria Vidal Vidal, actuant en nom i representació de SUMAR,
Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, S.L., en endavant SUMAR, amb CIF B55023832, i
domicili social al Parc Científic i Tecnològic de la UdG, Edifici Narcís Monturiol, Carrer Emili
Grahit, núm. 91, bloc B, 3a planta de 17003 Girona, en qualitat de president, i facultat per la
signatura del present Conveni , en virtut de les facultats que li són atribuïdes per l’article 21
dels Estatuts Socials de SUMAR, S.L.
I de l’altra, Il.lma. Sra. Sònia Martínez Juli, presidenta del Consell Comarcal de l’Alt Empordà,
amb CIF P6700008C, que actua en nom i representació d’aquesta administració, en ús de les
facultats que li estan atribuïdes per l’article 13.1.a del Decret Legislatiu 4/2003 de 4 de
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei sobre l’organització comarcal de Catalunya
i facultada per la signatura del present Conveni en virtut de l’acord del Ple de la corporació en
data 30 de juliol de 2019; assistida pel secretari/a de la Corporació, la Sra. Cristina Pou
Molinet.
INTERVENEN
Ambdues parts en l’exercici de les seves funcions legalment atribuïdes i reconeixent
recíprocament la capacitat legal necessària per obligar-se en els termes d’aquest conveni de
col·laboració,
EXPOSEN
Primer.- Que SUMAR, Serveis Públics d'Acció Social de Catalunya, S.L. (en endavant SUMAR),
és una empresa de capital íntegrament públic participada per diversos governs locals i

comarcals de Catalunya, entre ells la Diputació de Girona, com a soci majoritari, i el Consell
Comarcal de l’Alt Empordà.
Segon.- Que l’objecte de SUMAR és la prestació de serveis socials i l’exercici d’activitats
econòmiques d’interès públic d’aquest àmbit, a Catalunya. I, amb base a la Llei 29/2010, de 3
d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, ha desenvolupat i posat
en funcionament la plataforma electrònica de gestió d’expedients de serveis socials, GESS, per
als governs locals.
Tercer.- Que la Plataforma de Gestió d’Expedients de Serveis Socials, GESS, és una plataforma
tecnològica segura des del punt de vista tecnològic i jurídic que permet la gestió de dades i
documentació digital relacionada amb els usuaris dels serveis socials dels ens locals a través
d’un portal web.
Quart.- Que en data 28 de juny de 2016, es va subscriure un conveni de col·laboració
interadministratiu per a la prestació dels serveis de la plataforma electrònica de gestió
d’expedients de serveis socials (GESS) entre SUMAR i Consell Comarcal de l’Alt Empordà,
actuant SUMAR com a mitjà propi del Consell Comarcal esmentat en ostentar aquest últim
condició de soci.
Cinquè.- Que en data 2 de març de 2020 l’àrea jurídica de SUMAR emet informe jurídic
manifestant que la prestació dels serveis de Plataforma Electrònica de Gestió d’Expedients de
Serveis Socials (GESS) per part de SUMAR al Consell Comarcal de l’Alt Empordà no es pot
prestar mitjançant encomanes de mitjà propi, atès que en aquest cas SUMAR contracta amb
tercers més del 50 per cent de la quantia del possible encàrrec, requisit indispensable establert
a l’article 32.7 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).
Sisè.- Que l’informe jurídic abans referit conclou que es considera ajustat a dret, renovar el
conveni amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, mitjançant la base d’un conveni de
cooperació horitzontal.
Setè.- D’acord amb l’establert a l’article 157 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic
del sector públic i 16 del Reial Decret 4/2010, de 8 de gener pel qual es regula l’Esquema
Nacional d’Interoperabilitat, les administracions publiques titulars de drets de propietat
intel·lectual sobre aplicacions informàtiques les poden posar a disposició d’altres
administracions publiques.

Vuitè.- El CCAE, a través de l’àrea de Benestar Social, promou i vetlla per afavorir la promoció i
la integració de les persones i col·lectius a la societat, posar a l’abast de les persones els
recursos per millorar la seva qualitat de vida, reduir la desigualtat i augmentar la seva
autonomia, valorar i ajudar-los a resoldre les seves possibles dificultats socials i prevenir i
intervenir sobre les causes que condueixen a l’exclusió social.
Novè.- El CCAE és competent en matèria de serveis socials, en virtut de l’article 25, apartat
1.c), del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
de l’organització comarcal de Catalunya (“TRLOCC”) i els articles 31.2 i 32 de la LSS.
Desè.- Que, per tot l’esmentat anteriorment, SUMAR i el CCAE manifesten interès recíproc en
que SUMAR dugui a terme la gestió de dades en matèria de serveis socials, amb la finalitat de
que les mateixes es duguin a terme amb major eficàcia i eficiència, i en benefici dels ciutadans,
en tant que entitat especialitzada i creadora de la plataforma electrònica de gestió
d’expedients de serveis socials (GESS).
D’acord a aquestes premisses, les parts acorden les següents
CLÀUSULES
Primera.- Objecte
1.1.

L’objecte d’aquest conveni és la regulació de la prestació del servei de la Plataforma
Electrònica de Gestió d’Expedients de Serveis Socials (GESS) per part de SUMAR
Serveis públics d’Acció Social de Catalunya, S.L., a favor del CCAE. Concretament les
activitats que es duran a terme per part de SUMAR a favor del Consell Comarcal de
l’Alt Empordà es detallen a continuació:
-

Prestació del servei de gestió d’expedients de l’Àrea de Benestar Social del
CCAE a través de la Plataforma Electrònica de Gestió d’Expedients de Serveis
Socials (GESS) als usuaris.

-

Operació del servei de gestió d’expedients de l’Àrea de Benestar Social del
CCAE a través de la Plataforma Electrònica de Gestió d’Expedients de Serveis
Socials (GESS).

-

Manteniment, actualització i evolució del programari de la Plataforma
Electrònica de Gestió d’Expedients de Serveis Socials (GESS).

-

Formació i suport als usuaris de la Plataforma Electrònica de Gestió
d’Expedients de Serveis Socials (GESS).

1.2.

Les raons que justifiquen la formalització del present conveni son les següents:
a) Es pretén garantir un servei de gestió d’expedients de l’Àrea de Benestar Social
homogeni i tècnicament segur, en benefici dels usuaris finals dels serveis
socials del CCAE.
b) Té per finalitat evitar o eliminar duplicitats administratives, procurar una gestió
pública més eficient, facilitar la utilització conjunta de mitjans i serveis públics i
contribuir a la realització d’activitats d’utilitat pública, de conformitat amb allò
establert als articles 57 de la LRBRL i 48.3 de la LRJSP.

Segona.- Competència
2.1.

D’acord amb allò establert a les manifestacions 2, 8 i 9, la competència en la que es
fonamenta l’actuació duta a terme per les Parts s’engloba dins de l’àmbit competencial
de les mateixes.

Tercera.- Obligacions de les Parts
3.1.

Per a l’assoliment dels objectius del Conveni, les Parts es comprometen a cooperar,
assumint les següents obligacions:

Obligacions del CCAE:
3.2.

Sens perjudici d’altres obligacions previstes en el cos del present Conveni, el CCAE
assumeix les següents:
c) Facilitar a SUMAR aquelles dades que siguin necessàries per a l’òptima
consecució de l’objecte del present Conveni.
d) Per contribuir a l’acompliment dels objectius del present conveni durant la
seva vigència, el CCAE aportarà a SUMAR la quantitat detallada a la clàusula
cinquena següent.

e) Complir totes les altres obligacions que resultin d'aquest conveni.

Obligacions de SUMAR:
3.3.

Sens perjudici d’altres obligacions previstes en el cos del present Conveni, SUMAR
assumeix les següents:
a) Dur a terme les activitats descrites a la clàusula primera amb la deguda
diligència.
b) Col·laborar i participar amb el Consell Comarcal en tot allò que se'l
requereixi en relació amb l’encomana objecte del present Conveni.
c) Complir totes les altres obligacions que resultin d'aquest conveni.

Quarta.- Durada
4.1.

Aquest Conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura per a totes les parts que el
subscriuen i serà vigent per un període inicial de 4 anys.

4.2.

El present Conveni podrà prorrogar expressament en qualsevol moment abans del
venciment del termini inicial de vigència indicat, per un segon període de 2 anys
addicionals, fins a un màxim total de 6 anys.

4.3.

Les possibles pròrrogues, així com la renovació anual, estaran condicionades a
l'existència de crèdit suficient i adequat a la corresponent aplicació pressupostària del
CCAE.

4.4.

En cap cas el conveni tindrà una duració superior a l’establerta a l’article 49.h) de la
LRJSP.

Cinquena.- Contraprestació econòmica
5.1.

SUMAR presta els serveis de la Plataforma Electrònica de Gestió d’Expedients de
Serveis Socials (GESS), per un import en concepte de contraprestació calculat en
funció de criteris objectius.

5.2.

Per el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, l’import per a l’exercici 2020 és de
25.750,00€.

5.3.

Aquest import resta condicionat a la seva modificació anual d’acord al que estableixin
cada any els òrgans de govern de SUMAR i no inclou els serveis addicionals de suport
a la migració, la implantació, la formació o les millores, no coberts en la prestació
bàsica del servei. Aquesta quantificació per als següents exercicis es farà en una
addenda econòmica a aquest Conveni, que serà aprovada amb caràcter anual pel ple
del CCAE.

Sisena.- Aplicació pressupostaria
6.1.

Les obligacions econòmiques derivades de l’aplicació del present Conveni en l'exercici
en curs es carregaran a la següent partida pressupostària: 40.2311.22604

6.2.

La despesa corresponent a cada un dels següents exercicis en que es mantingui en
vigor el present Conveni queda condicionada a l’existència del corresponent crèdit
adequat o suficient.

Setena.- Seguiment, vigilància i control
7.1.

Per al seguiment, vigilància i control de l'execució del Conveni es crea una Comissió de
seguiment, que tindrà per finalitat vetllar pel compliment dels objectius d’aquell,
efectuar un seguiment efectiu del grau de compliment dels objectius i dels
compromisos adquirits per cadascuna de les Parts, així com resoldre els dubtes i/o
discrepàncies que puguin sorgir en l’aplicació, la interpretació i el compliment d'aquest
Conveni.

7.2.

La citada Comissió estarà formada per dues persona/es representant/s de cada una de
les Parts, designada per les presidències, direccions o gerències respectives.

7.3.

Aquesta Comissió es reunirà com a mínim dues vegades l’any i es regirà pel que
estableix la LRJPAPC.

7.4.

En particular, la Comissió serà l’encarregada de:

a) La coordinació i gestió del present Conveni als efectes d’allò establert a l’article
110 de la LRJPAPC.
b) El seguiment dels objectius establerts en aquest Conveni.
c) La coordinació, intercanvi, informació i seguiment tècnic de la programació de
les activitats que es porten a terme en matèria de gestió d’expedients de l’Àrea
de Benestar Social del CCAE a través de la Plataforma Electrònica de Gestió
d’Expedients de Serveis Socials (GESS).
d) L'anàlisi de la realitat social del territori, les demandes, les noves necessitats, el
funcionament i l'organització.
e) Resoldre les controvèrsies que puguin sorgir en la interpretació i el compliment
d'aquest Conveni.
Vuitena.- Protecció de dades de caràcter personal
8.1.

Per a l’execució de les funcions derivades d’aquest conveni SUMAR haurà de tractar
dades personals, tractament que efectuarà en qualitat d’encarregat del tractament en el
sentit de la definició de l’article 4.8 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 pel que
fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD),
essent responsable del tractament el CCAE, que posarà a disposició de SUMAR les dades
de caràcter personal necessàries per dur a terme les actuacions que assumeix amb la
signatura d’aquest conveni.

8.2.

Amb la signatura del conveni el Consell Comarcal de l’Alt Empordà autoritza a
expressament a SUMAR a efectuar el tractament de les dades complint els termes i
condicions que figuren a l’Annex I.

8.3.

Cada part tractarà les dades personals de contacte dels representants i interlocutors de
l’altra part en qualitat de responsable del tractament, amb la finalitat d’execució del
conveni. Per a l’exercici dels drets reconeguts a la normativa de protecció de dades i per
a obtenir més informació sobre les respectives polítiques de protecció de dades, les
parts es declaren informades que poden consultar informació detallada als portals web
titularitat de l’altra part.

Novena.- Causes d’extinció

9.1.

Són causes d’extinció del present conveni:
a) El mutu acord entre les parts.
b) L’incompliment, per qualsevol de les parts, de les obligacions contingudes en el
present conveni, sempre que l’incompliment no sigui esmenat en el termini
màxim d’un mes, a partir de la notificació fefaent a la part incomplidora.
c) El transcurs del termini de vigència del Conveni sense haver-se’n acordat la
pròrroga.
d) L'impossibilitat d'aconseguir l'objecte o la finalitat prevista del Conveni.
e) Qualsevol altra causa diferent a les anteriors previstes en el conveni o a les lleis.

9.2.

En cas d'extinció anticipada del Conveni, la Comissió de seguiment establirà la forma de
finalitzar les actuacions i compromisos en curs, i en tot cas, fixarà un termini
improrrogable per a la seva consecució, transcorregut el qual s'haurà de procedir a la
liquidació dels compromisos econòmics adquirits d'acord amb les regles que estableix
l'article 52.2 de la LRJSP, nomenant cada una de les Parts, a aquests efectes, un
liquidador.

9.3.

En els supòsits d'extinció anticipada per causa imputable a una de les Parts aquesta
indemnitzarà a l’altra pels danys i perjudicis que se li irroguin. En tots els casos
d’extinció anticipada del Conveni s’evitarà que els abonaments, indemnitzacions o
possibles compensacions previstes en aquesta clàusula suposin l’enriquiment i
correlatiu empobriment injust per a les parts signants.

Desena.- Règim de modificació
10.1.

La modificació del present Conveni requerirà l’acord unànime de les Parts, haurà de
constar per escrit en forma d’addenda i haurà de ser aprovat pels respectius òrgans
corporatius competents.

Onzena.- Miscel·lània
11.1.

La signatura del present Conveni comporta la revocació de qualsevol conveni que, en
relació amb la mateixa matèria, hagin firmat les Parts amb anterioritat.

Dotzena.- Publicacions i Registre
12.1.

El present Conveni es publicarà íntegrament al Portal de Transparència d’ambdues
Parts, de conformitat amb l'article 8 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern. Així mateix, i de
conformitat amb l’article 14 i la Disposició addicional 9 de la mateixa llei, el present
Conveni s'haurà de trametre al Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya.

12.2.

Aquest conveni s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat, d’acord amb el
que estableix l’article 112.2 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya.

12.3.

Anualment caldrà remetre al Tribunal de Comptes d’una relació certificada
comprensiva dels convenis formalitzats, amb independència de la seva quantia, de
conformitat amb l’art. 53.2 LRJSP i la Resolució de Presidència del Tribunal de
Comptes de 2 de desembre de 2016.

12.4.

Les Parts acorden que les obligacions previstes en aquest apartat relatives a la
publicació al Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya i al Diari Oficial de la
Generalitat seran dutes a terme per part del Consell Comarcal del CCAE.

Tretzena.- Règim Jurídic
13.1.

El present Conveni li és d’aplicació la següent normativa:
a. Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, en particular els
articles 47 a 53 i DA 8ª (LRJSP).
b. Llei 7/85, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local, en particular l’article 57
(LRBRL).
c. Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les
Administracions Públiques a Catalunya, en particular els articles 107 a 112
(L26/2010).
d. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLCat).
e. Reial Decret 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local (RD 781/1986).

f.

Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim jurídic de les Entitats Locals (ROFRJEL).

g. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú (LPAC).
h. La resta de normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni.
Catorzena.- Jurisdicció competent
14.1.

Per a qualsevol qüestió o divergència que pugui derivar-se de la interpretació, aplicació
o compliment de les presents condicions, les Parts se sotmeten a la jurisdicció dels
Jutjats i Tribunals de Girona amb expressa renúncia a qualsevol altre fur.

En prova de conformitat es signa el conveni en el lloc indicat al peu i en la data de la signatura
electrònica.
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