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CERTIFICAT

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

430/2018

La Junta de Govern Local

Òscar Campos i Planes, EN QUALITAT DE SECRETARI D’AQUEST ÒRGAN,
CERTIFICO:
Que en la sessió celebrada el 12 de març de 2018 s’adoptà l’acord següent:

Es dona compte del conveni de col·laboració entre la Fundació Privada Escolar Mare
de Déu del Claustre i l’Ajuntament de Solsona pel que fa a la migració al programari
lliure en les estacions de treball de l’Ajuntament i que es transcriu tot seguit:
«Conveni de col·laboració entre la Fundació Privada Escolar Mare de Déu del
Claustre i l'Ajuntament de Solsona per dur a terme suport a la migració a programari
lliure en les estacions de treball de l'Ajuntament de Solsona, en el marc del cicle
formatiu de Sistemes microinformàtics i xarxes al centre escolar Arrels II de Solsona
(25004309) adreçat a alumnes d’aquest cicle.
Solsona, 1 de març de 2018
Reunits
Per la Fundació Privada Escolar Mare de Déu del Claustre, Montserrat Codina i
Tristany, amb DNI núm. 78149267M, titular (en endavant, l’Escola).
Per l'Ajuntament de Solsona, David Rodríguez i González, com a alcalde de
l’Ajuntament de Solsona (en endavant, l’Ajuntament).
En ús de les seves atribucions, les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal
suficient per formalitzar aquest acte, i
Exposen
En el desenvolupament de l’oferta de la formació professional és necessari donar a
la societat una resposta de professionalització dinàmica i ajustada a les demandes
socials i econòmiques del moment i de cada territori; per aquest motiu, cal disposar
d’unes ofertes formatives ajustades a les competències professionals demanades pel
sistema productiu.
Que l'Escola té, entre d’altres objectius, participar en el progrés i desenvolupament

Codi Validació: 6E2H7HNCDWSCAFMFNEX9ZCL2Z | Verificació: http://solsona.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 4

David Rodríguez González (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 21/03/2018
HASH: 58c174d5641841c5927330eb2a432d5d

Expedient 430/2018. Conveni de col·laboració amb la Fundació Privada Escolar
Mare de Déu del Claustre per dur a terme la migració al programari lliure en les
estacions de treball de l'Ajuntament

del nostre territori i en la millora del sistema educatiu, promoure activitats externes de
col·laboració i d'intercanvi de coneixements amb altres entitats i institucions del
nostre territori.
Que l’Ajuntament té la intenció de fer una migració progressiva del programari i els
sistemes actuals cap a solucions equivalents de programari lliure, en un procés
controlat i assumible per part de l’organització.
En conseqüència, les parts subscriuen aquest conveni amb subjecció a les següents
Clàusules
Primera. Objecte
L’objecte d’aquest conveni és establir els termes per desenvolupar el suport del
traspàs a programari lliure de les estacions de treball i sistemes d'informació de
l’Ajuntament de Solsona.
Segona. Condicions
La migració es farà sempre de mutu acord i amb una planificació conjunta.
L'Escola organitzarà aquesta tasca com un projecte en el marc d'una matèria
curricular, i serà tractada com la resta de matèries i amb la dedicació horària que li
correspongui.
L'objectiu de l'Escola és impartir formació, en cap cas oferir serveis professionals.
Per tant, no hi haurà possibilitat de cobrament per prestació de serveis ni voluntat
d’interferir en la prestació per part d’altres agents.
Els responsables del seguiment de la col·laboració són, per part de l’Escola, Gerard
Farràs Ballabriga i Josep Garriga Torres, professors del cicle formatiu, i per part de
l’Ajuntament, Carles Camps i Valls i Valentí Pujals i Olivera.

a) Acordar amb l’Escola i promoure els terminis assignats a cada una de les
actuacions pactades.
b) Participar i informar, als representants legals dels treballadors, de la subscripció
d’aquest conveni.
c) Mantenir durant el temps acordat en el conveni la distribució horària docent
establerta per als treballadors involucrats.
d) Facilitar la documentació tècnica relativa a les activitats i a la maquinària a utilitzar
en les activitats previstes.
Quarta. Compromisos de l’Escola
L’Escola es compromet a:
a) Respectar la distribució del terminis acordats per a la col·laboració.
b) Definir i executar les accions segons els plans acordats de mutu acord amb
l’Ajuntament.
b) Mantenir la confidencialitat de tota la informació tècnica o comercial reservada que
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Tercera. Compromisos de l’Ajuntament
L’Ajuntament es compromet a:

l’Escola pugui haver obtingut.
c) Col·laborar amb l’Ajuntament en qualsevol aspecte d’organització, oferint el seu
personal i infraestructures per a tot allò que sigui necessari per al bon
desenvolupament de la col·laboració.
Cinquena. Protecció de dades
Les parts fan constar, de manera expressa, que s’abstindran de fer cap mena de
tractament de les dades personals de què disposin com a conseqüència de
l’aplicació d’aquest conveni. De la mateixa manera es comprometen a no cedir a
tercers les dades esmentades o els arxius que les contenen, així com a guardar-les
amb estricta confidencialitat, d’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el Reglament de
desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de 1999, aprovat
pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.
Sisena. Comissió de seguiment
Per al seguiment i la coordinació de les accions previstes en el present conveni es
constituirà una comissió, integrada per un representant de l'Escola i un representant
de l’Ajuntament.
Aquesta comissió actuarà segons el règim de funcionament que la mateixa comissió
haurà d’establir amb vista a donar compliment al conveni, resoldre qüestions sobre
interpretació o modificació del que s’ha acordat, i fer un seguiment periòdic del
desenvolupament del conveni.
Setena. Vigència
Aquest conveni entrarà en vigor al moment de la seva signatura, amb efectes per al
curs 2017-2018. No obstant això, es podrà prorrogar de manera expressa.

1. Per mutu acord de les parts, manifestat de manera expressa.
2. Per l’incompliment de qualsevol de les parts en l’execució del conveni.
3. Per denúncia d’alguna de les parts, comunicada per escrit.
4. Per qualsevol altra causa de les generals establertes en la legislació vigent.
Novena. Jurisdicció
Les parts signatàries resoldran sempre de mutu acord les divergències que puguin
sorgir en relació al desenvolupament d’aquest conveni. En cap cas es resoldran per
via judicial.
I per que així consti, i en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni en el
lloc i data indicats a l’encapçalament.»
A proposta dels regidors delegats d’Administració i de Noves tecnologies,
La Junta de Govern Local, en virtut de les facultats que té delegades per decret
d’Alcaldia 125/2015, de 10 de juliol, i per unanimitat dels assistents, acorda aprovar
el contingut del conveni esmentat i facultar l’alcalde per a la seva signatura.
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Vuitena. Causes d’extinció
Aquest conveni es pot resoldre per qualsevol de les causes següents:

I perquè així hi consti als efectes de l'expedient, emeto el present certificat per ordre i
amb el vist i plau del Sr. Alcalde, amb l'excepció prevista en l'article 206 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre, s'expedeix la present.
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