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CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT I L’AJUNTAMENT
D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT EN RELACIÓ AL TRANSPORT ADAPTAT FIX I ESPORÀDIC PER A
PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA, PER A L’ANY 2020
ENTITATS QUE INTERVENEN
La Sra. Eva Maria Martínez Morales, Presidenta del Consell Comarcal del Baix Llobregat, i en virtut de les
facultats que li confereix l’acord de la Junta de Govern en sessió celebrada el dia 22 de juny de 2020,
assistida pel Secretari Accidental d’aquest, Sr. Lluís González Roig, que dóna fe de l’acte.
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La Sra. Pilar Díaz Romero, Alcaldessa-Presidenta de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, assistida pel
Secretari General d'aquest, Sr. Pedro Carmona Pérez.
Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat legal per a obligar-se, i de comú acord:
DECLAREN
PRIMER.- Que per acord de la Junta de Govern del Consell Comarcal del Baix Llobregat en sessió celebrada el
dia 22 de juny de 2020, s’ha aprovat el conveni de cooperació entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat en relació al transport adaptat FIX I ESPORÀDIC per a persones amb
mobilitat reduïda, per l’any 2020.
SEGON.- Que, segons la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, és competència dels consells
comarcals i municipis de més de cinquanta mil habitants (aquests últims en concordança amb el Decret
Legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de
Catalunya) la prestació de serveis de transport adaptat.
TERCER.- Que el Consell Comarcal del Baix Llobregat, mitjançant sengles convenis de col·laboració amb
diferents ajuntaments de la comarca, mitjançant acord plenari de data 29 de setembre de 1992 va procedir a
l’establiment del primer transport per a persones amb mobilitat reduïda FIX de la comarca entre diferents
municipis del territori i centres del Baix Llobregat i el Barcelonès, que progressivament, ha anat incorporant
noves rutes i serveis.
Que el Consell Comarcal del Baix Llobregat, recollint la demanda de diferents ajuntaments i entitats
representants del col·lectiu de persones amb mobilitat reduïda, va posar en marxa l’any 2006 un servei
ESPORÀDIC de transport especial que, de manera complementària i progressiva, ve donant resposta a les
necessitats de transport d’aquelles persones que, per les seves característiques de discapacitat, no puden
fer ús dels transport públic ordinari per a alguns dels seus desplaçaments quotidians.
Que a partir de l’exercici 2012 es va unificar en un únic conveni els serveis de transport adaptat FIX i
ESPORÀDIC.
QUART.- Que per a la prestació dels diferents serveis contemplats en el present conveni la Junta de Govern
del Consell Comarcal del Baix Llobregat va aprovar per procediments de concurs públic la contractació de
les diverses rutes de transport adaptat fix i el servei de transport adaptat esporàdic, així com els
corresponents plecs de clàusules administratives i tècniques particulars reguladors dels diferents
procediments.
CINQUÈ.- Que, prèviament al procés d’adjudicacions d’aquest servei, els Ajuntaments de l’àmbit del conveni
del transport adaptat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (en endavant AMB), com són Castelldefels,
Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, El Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu
de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern i Viladecans van comunicar la seva adhesió a la proposta
presentada pel Consell Comarcal en relació al servei de transport especial per a persones amb mobilitat
reduïda (que incloïa el servei de transport col·lectiu FIX i el servei de transport individual ESPORÀDIC).
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SISÈ.- Que la modalitat de servei de transport adaptat FIX atén a un tipus de desplaçaments fixos, reiteratius
en origen, destinació i horari, de manera que poden ser fàcilment programats amb anticipació. Són
desplaçaments normalment diaris per assistència a centres o tallers ocupacionals, centres especials de
treball, centres de dia o altres centres especials, tots ells de caire públic o concertat. Que aquest tipus de
servei només es podrà prestar per a persones amb mobilitat reduïda que resideixin en els municipis del Baix
Llobregat que pertanyin al conveni de transport adaptat de l’AMB relacionats en la declaració sisena i que es
desplacin a algun centre d’aquests mateixos municipis o a municipis de la comarca del Barcelonès.
Tanmateix, alguns desplaçaments poden tenir una periodicitat setmanal o de diversos dies a la setmana, per
raons d’internat en residència o de no desenvolupar-se diàriament l’activitat a efectuar.
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Ateses les seves característiques són susceptibles d’un tractament col·lectiu, organitzat en rutes establertes
prèviament.
Els/Les usuaris/es potencials d’aquest servei hauran d’estar en possessió del certificat de reconeixement de
discapacitat i tenir limitacions greus de mobilitat o presentar algun trastorn greu de conducta que impossibiliti
l’ús d’un transport públic.
No serà necessària la possessió del certificat de reconeixement de discapacitat en el cas de que la persona
tingui més de 65 anys d’edat o li faltin tres mesos per a complir-los.
El circuit a seguir per la persona que vulgui ser beneficiària d’aquest tipus de transport serà cursar la seva
sol·licitud mitjançant els serveis socials (o serveis específics) del seu municipi de residència i seran aquests
els encarregats de verificar, i custodiar la documentació exigida a tal efecte. Com a conseqüència,
l’interlocutor directe per a qualsevol consulta, dubte, incidència,... serà sempre l’Ajuntament on s’ha cursat la
sol·licitud.
Aquesta sol·licitud s’haurà de tramitar mitjançant una fitxa model en format electrònic facilitada pel Consell
Comarcal del Baix Llobregat, emplenada íntegrament amb totes les dades requerides i enviada per a la seva
validació.
Per la seva part, el Consell Comarcal del Baix Llobregat, un cop comprovat que el/la potencial usuari/a
compleix tots els requisits, autoritzarà l’alta i enviarà la fitxa a l’operador de transport corresponent, qui
analitzarà la ruta que sigui més apropiada i estudiarà la seva situació actual per tal de poder incorporar a
aquesta nova persona usuària.
Un cop l’empresa de transport comuniqui al Consell Comarcal del Baix Llobregat la data en la que es podria
començar el servei, aquest ho notificarà a l’Ajuntament corresponent perquè pugui avisar a l’interessat/da, tot
i que els transportistes també es posaran directament en contacte amb l’usuari/a o els seus familiars per a
concretar els horaris i lloc de recollida.
Que donada la tipologia de les persones a qui es presta aquest servei, i per tal d’incrementar la qualitat i
l’eficàcia, tots els operadors han d’incloure la figura del/ de l’acompanyant en tots i cadascun del vehicles
que prestin el servei que regula el present conveni.
SETÈ.- Que la modalitat de servei de transport adaptat ESPORÀDIC per les seves característiques atendrà
exclusivament a un tipus de desplaçaments majoritàriament esporàdics i individuals entre municipis de
l’àmbit de l’AMB relacionats en la declaració sisena, i entre aquests municipis i Barcelona o l’Hospitalet de
Llobregat, que són individuals, no recurrents, amb multiplicitat d’orígens i destinacions, i que, en general, no
es poden programar fàcilment amb molta antelació. Qualsevol servei que no estigui englobat dintre
d’aquesta tipologia es considerarà un servei fix.
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Que per acord de la Junta de Govern del Consell Comarcal, en data 23 de gener de 2006, es va aprovar la
“Normativa d’ús del servei esporàdic de transport especial per a persones amb mobilitat reduïda al Baix
Llobregat”, i que en data 19 de juliol de 2010, es va aprovar la primera modificació d’aquesta normativa d’ús,
i en data 22 de juliol de 2013 la segona, per tal d’adaptar-la als corresponents plecs de clàusules
administratives i tècniques particulars del nous concursos i a aquells aspectes de funcionament que durant
els primers vuit anys de servei han variat, on s’estableixen les condicions d’accés al servei, i que,
posteriorment, han subscrit els Ajuntaments participants d’aquest conveni de col·laboració.
Que els horaris de prestació, durant tots els dies de l’any, s’han d’ajustar al següent detall:
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-

un microbús adaptat de les 7:00 a les 24:00

Tindrà condició de transport interurbà, i no es podrà utilitzar com a transport amb finalitat escolar i tampoc si la
finalitat és el desplaçament per rebre atenció sanitària sempre que aquesta pugui estar coberta per altres serveis
públics.
Els usuaris potencials d’aquest servei hauran d’estar en possessió del certificat de reconeixement de
discapacitat i superar el barem de mobilitat reduïda, i a més hauran de complir com a mínim, un dels
següents requisits:

1.
2.
3.
4.
5.

Ser usuari/a de cadira de rodes
Fer servir crosses o bastons per caminar
Presentar una insuficiència respiratòria greu
Presentar una insuficiència o malaltia cardíaca greu
Presentar algun trastorn greu de conducta que impossibiliti l'ús d'un transport públic

La no acreditació de qualsevol d’aquests requisits comporta la no concessió de la condició d’usuari/a del
transport adaptat esporàdic.
El circuit a seguir per la persona que vulgui ser beneficiària d’aquest tipus de transport serà cursar la seva
sol·licitud mitjançant els serveis socials (o serveis específics) del seu municipi de residència i seran aquests
els encarregats de verificar, i custodiar la documentació exigida a tal efecte. Com a conseqüència,
l’interlocutor directe per a qualsevol consulta, dubte, incidència,... serà sempre l’Ajuntament on s’ha cursat la
sol·licitud.
Aquesta sol·licitud s’haurà de tramitar mitjançant una fitxa model en format electrònic facilitada pel Consell
Comarcal del Baix Llobregat, emplenada íntegrament amb totes les dades requerides i enviada per a la
seva validació.
Per la seva part, el Consell Comarcal del Baix Llobregat, un cop comprovat que el potencial usuari compleix
tots els requisits, autoritzarà l’alta i per tant l’usuari/a ja podrà fer ús del servei trucant al telèfon de contacte.
VUITÈ.- Que ambdues parts subscriuen aquest document de col·laboració en matèria de transport adaptat
FIX i ESPORÀDIC per a persones amb mobilitat reduïda per a l’exercici de 2020, amb subjecció als
següents
ACORDS
PRIMER.- Que el Consell Comarcal del Baix Llobregat prestarà el servei de transport adaptat FIX i
ESPORÀDIC per a persones amb mobilitat reduïda al municipi d’Esplugues de Llobregat segons els criteris i
condicions que regula aquest conveni de col·laboració.
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SEGON.- Que, com a conseqüència d’aquest Conveni de cooperació, el Consell Comarcal del Baix
Llobregat participarà, durant l’exercici de 2020, inicialment amb el 78% del cost del servei del transport
adaptat a que es fa referència, excloent la repercussió del cost dels acompanyants del transport adaptat FIX
que anirà íntegrament a càrrec de l’Ajuntament. Un cop finalitzat l’exercici i amb l’aportació definitiva de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona es regularitzarà a l’alta o a la baixa l’aportació del Consell Comarcal del
Baix Llobregat, que s’aplicarà en l’exercici següent.
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TERCER.- Que l’aportació del Consell Comarcal es derivarà, i estarà condicionada, pel Conveni de
col·laboració subscrit amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per al finançament del transport adaptat
a diferents municipis de la nostra comarca, durant l’exercici de 2020.
QUART.- Que, en funció de les rutes establertes, les places utilitzades del transport adaptat FIX i el nombre
de serveis de transport adaptat ESPORÀDIC utilitzats, l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, com a
beneficiari d’aquest servei de transport adaptat, aportarà inicialment un 22% del cost del servei de transport
adaptat FIX I ESPORÀDIC que li correspongui a què fa referència el present Conveni de cooperació, més la
repercussió del cost produït per les despeses dels acompanyants del transport adaptat FIX.
Un cop finalitzat l’exercici i amb l’aportació definitiva de l’Àrea Metropolitana de Barcelona es regularitzarà a
l’alta o a la baixa l’aportació de l’Ajuntament, que s’aplicarà en l’exercici següent.
Cal tenir en compte que aquest any 2020 a causa de la situació provocada per la COVID_19 es podria
determinar una modificació del conveni si es veu escaient abans d’acabar l’exercici. Si les modificacions a
l’alta com a la baixa són com les habituals d’altres exercicis es traslladaran com es costum a l’exercici
següent.
CINQUÈ.- El nombre de places, els itineraris, el cost del servei i dels acompanyants, les aportacions del
Consell Comarcal i de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat en relació al transport adaptat FIX queda
detallat en la següent taula:

DADES SERVEI
OPERADOR

NÚM. RUTA

CENTRE DESTÍ

UTE NORESTE-CERSA
UTE NORESTE-CERSA
UTE NORESTE-CERSA

103
104
105

UTE NORESTE-CERSA

106

UTE NORESTE-CERSA

107

ALOÏS CORNELLÀ
LA MALLOLA
MASIA EL XIPRER
CAN VILADET-LA
MALLOLA
CAN VILADET-MASIA
EL XIPRER

RJ AUTOCARES S.L.201
PROA
LICITACIÓ EN CURS
RJ AUTOCARES S.L. –
202
TECSALSA
LICITACIÓ EN CURS
RJ AUTOCARES S.L –
202
CAN SERRA
LICITACIÓ EN CURS
RJ AUTOCARES S.L –
ASPROSEAT SANT
204
LICITACIÓ EN CUR.
JUST
LICITACIÓ EN CURS
301
ESCLAT MARINA
TOTAL PLACES AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT

MUNICIPI CENTRE

PLACES

Cornellà de Ll.
Esplugues de Ll.
Esplugues de Ll.

5
11
11

Esplugues de Ll.

11

Esplugues de Ll.

11

Esplugues de Ll.

14

Cornellà de Ll.

1

L'Hospitalet de Ll.

1

Sant Just Desvern

13

Barcelona

2
80
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COST RUTA
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NÚM. RUTA
103
104
105
106
107
201
202
202
204
301
TOTAL

COST TOTAL
12.877,20
33.935,20
33.935,20
34.996,93
34.996,93
34.011,32
3.909,18
3.909,18
34.892,41
15.385,12
242.848,67

COST SERVEI
10.604,75
27.996,54
27.996,54
28.844,92
28.844,92
26.294,32
3.000,78
3.000,78
27.017,41
12.540,79
196.141,75

COST
ACOMPANYANT
2.272,45
5.938,66
5.938,66
6.152,01
6.152,01
7.717,00
908,40
908,40
7.875,00
2.844,33
46.706,92

APORTACIÓ
CC (AMB)
8.271,71
21.837,30
21.837,30
22.499,04
22.499,04
20.509,57
2.340,61
2.340,61
21.073,57
9.781,82
152.990,57

APORTACIÓ
AJUNTAMENT
4.605,49
12.097,90
12.097,90
12.497,89
12.497,89
13.501,75
1.568,57
1.568,57
13.818,84
5.603,30
89.858,10

El cost previst de les rutes, és per rutes que s’efectuen tot l’any 2020, de dilluns a divendres segons els
calendaris publicats pels centres. Si alguna ruta tingués una duració menor o operés tota la setmana,
s’indicaria en les dades del servei.
SISÈ.- Que qualsevol modificació que l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat vulgui introduir en referència a
noves rutes, horaris, itineraris, periodicitat o nombre de places, si s’escau, s’haurà de pactar prèviament amb
el Consell Comarcal, qui haurà d’autoritzar-la en funció de la disponibilitat del servei, la disposició de
finançament o qualsevol altre situació que no impliqui una disminució en la prestació de la resta de serveis
objecte del present conveni.
En cas que aquestes variacions suposin increment econòmic (per incorporació de noves rutes o per
modificacions de les rutes existents per increment de places o canvis de recorregut que suposin un augment
del temps utilitzat), o que suposin un cost menor de l’estipulat inicialment, la quantitat a pagar o a retornar és
liquidarà en el conveni de l’any següent.
SETÈ.- Què el pressupost total per a tots els serveis del transport adaptat ESPORÀDIC per l’exercici 2020,
és de cent quaranta set mil set-cents vint euros (147.720,00 €). Que el nombre màxim TOTAL de serveis per
l’exercici 2020 és de cinc mil (5.000 s.).
La distribució de serveis per municipi i les aportacions previstes inicialment del transport adaptat
ESPORÀDIC per l’exercici 2020 es mostra en la taula següent:

MUNCIPIS

CASTELLDEFELS
CORNELLÀ DE LLOBREGAT
EL PRAT DE LLOBREGAT
ESPLUGUES DE LLOBREGAT
GAVÀ
SANT BOI DE LLOBREGAT

Aportació INICIAL
Aportació INICIAL
SERVEIS
PREVISTA per
PREVISTA pel
PREVISTOS PER
AJUNTAMENT 2020
CONSELL COMARCAL
MUNICIPI 2020
(abans de la compensació
2020 (AMB)
de l’exercici anterior)
497
3.230,34
11.453,03
618
4.016,80
14.241,39
994
6.460,69
22.906,05
660
4.289,79
15.209,25
376
2.443,87
8.664,66
518
3.366,84
11.936,96
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SANT FELIU DE LLOBREGAT
SANT JOAN DESPÍ
SANT JUST DESVERN
VILADECANS
TOTAL

488
299
110
440
5.000

11.245,63
6.890,25
2.534,88
10.139,50
115.221,60

3.171,85
1.943,40
714,96
2.859,86
32.498,40
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El Consell Comarcal del Baix Llobregat, d’acord amb els diferents ajuntaments, té la potestat de fixar
l’establiment d’un límit màxim de serveis de transport adaptat esporàdic per persona, l’aplicació d’una tarifa
per la seva utilització o qualsevol altre tipus de limitació o modificació d’aquest servei. En aquest sentit, el
Consell Comarcal comunicarà als ajuntaments signataris del present conveni les condicions d’ús dels serveis
concrets i, per la seva banda, seran els propis ajuntaments els que les comunicaran als seus usuaris/es
potencials.
Que tot i havent un nombre previst de serveis de transport adaptat ESPORÀDIC per ajuntament, si algun del
municipis requerís més serveis, en podrà fer un ús, sempre i quan no es superi el nombre màxim total anual
de serveis (5.000 serveis).
Un cop finalitzat l’exercici 2020, es durà a terme la regularització en l’aportació de l’exercici següent, tant a la
baixa com l’alta, en funció del nombre real de serveis realitzats per cada Ajuntament.
VUITÈ.- Els ajuntaments subscriptors del present conveni faran difusió de la normativa d’ús del transport
adaptat esporàdic davant les persones amb mobilitat reduïda tributàries d’utilitzar el servei. Aquestes hauran
d’acceptar en tot moment les condicions de la normativa, així com les modificacions que es puguin derivar en
un futur.
NOVÈ- El Consell Comarcal del Baix Llobregat aportarà la quantitat inicial TOTAL que es detalla en la taula
següent per municipi en concepte de participació en el finançament del transport adaptat FIX I ESPORÀDIC
per a persones amb mobilitat reduïda vinculat al present conveni de col·laboració 2020-2023 de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, per a l’any 2020,.

MUNICIPI
CASTELLDEFELS
CORNELLÀ DE LLOBREGAT
EL PRAT DE LLOBREGAT
ESPLUGUES DE LLOBREGAT
GAVÀ
SANT BOI DE LLOBREGAT
SANT FELIU DE LLOBREGAT
SANT JOAN DESPÍ
SANT JUST DESVERN
VILADECANS
TOTAL

APROTACIÓ
INCIAL CONSELL
COMARCAL
TRANSPORT
ADAPTAT FIX 2020
46.160,14
74.981,86
201.449,07
152.990,57
67.505,93
107.945,77
59.750,72
80.702,84
26.121,62
122.445,98
940.054,50

APORTACIÓ
INICIAL CONSELL
TOTAL
COMARCAL
APORTACIÓ
TRANSPORT
INICIAL CONSELL
ADAPTAT
COMARCAL 2020
ESPORÀDIC 2020
11.453,03
57.613,17
14.241,39
89.223,25
22.906,05
224.355,12
15.209,25
168.199,82
8.664,66
76.170,59
11.936,96
119.882,73
11.245,63
70.996,35
6.890,25
87.593,09
2.534,88
28.656,50
10.139,50
132.585,48
115.221,60
1.055.276,10

Aquesta aportació restarà condicionada al Conveni de col·laboració amb l’AMB, regulador del finançament
del transport adaptat als municipis de la seva influència a la Comarca.
La despesa per a la contractació dels serveis de transport fix i esporàdic anirà a càrrec de la partida
pressupostària del Consell Comarcal del Baix Llobregat 2310 22300.:
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DESÈ.- L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat aportarà, d’igual manera, la quantitat corresponent a la resta
del finançament del transport adaptat a què fa referència aquest Conveni, que per a l’any 2020, ascendeix a
noranta-dos mil dos-cents setanta euros amb quaranta-set cèntims d’euro (92.270,47€), a càrrec de la
partida pressupostària número 68-23100-46500, convenis serveis socials, tal i com es desprèn dels costos
reflectits en les taules dels acords cinquè i setè i taula següent per municipis, i que recull la liquidació de
l’exercici 2019 deguda a les variacions de rutes, usuaris o dies de servei del transport adaptat fix com de
l’esporàdic, així com la regularització de l’aportació del 2019 del Consell Comarcal.
TOTAL
TOTAL
LIQUIDACIÓ
TOTAL
APORTACIÓ FINAL
PER
APORTACIÓ
PREVISTA
ANULACIÓ DE REGULARITZACIÓ
PREVISTA
TRANSPORT
DIES I/O
DE L’APORTACIÓ
MUNICIPIS
TRANSPORT
ADAPTAT FIX I
RUTES, I/O
DEL CONSELL
ADAPTAT FIX I
ESPORÀDIC
MODIFICACIÓ
COMARCAL
ESPORÀDIC
2020 (amb les
SERVEIS
2019
2020
liquidacions i
ESPORÀDIC
regularitzacions del
2019
2019)
CASTELLDEFELS
37.333,39
490,80
-577,62
37.246,57
CORNELLÀ DE LLOBREGAT
50.607,52
188,68
-895,70
49.900,50
EL PRAT DE LLOBREGAT
120.595,41
497,91
-2.296,00
118.797,32
ESPLUGUES DE LLOBREGAT
94.147,89
-200,19
-1.677,23
92.270,47
GAVÀ
50.510,78
-2.479,21
-715,14
47.316,43
SANT BOI DE LLOBREGAT
71.677,66
1.477,51
-1.072,46
72.082,71
SANT FELIU DE LLOBREGAT
39.526,64
-3.956,10
-742,88
34.827,66
SANT JOAN DESPÍ
47.482,57
4.467,41
-884,53
51.065,45
SANT JUST DESVERN
15.337,37
1.142,51
-264,67
16.215,21
VILADECANS
89.150,00
2.664,70
-1.231,85
90.582,85
TOTAL

616.369,23

4.294,02

-10.358,08

610.305,17

ONZÈ.- Per tal de poder garantir la continuïtat del servei en la seva totalitat, l’Ajuntament signatari haurà de
fer efectiu durant els cinquanta-cinc dies següents a l’aprovació del present conveni de col·laboració
l'import del finançament que el correspon, segons preveu l’acord desè.
En cas contrari, al no disposar-se de finançament propi per a fer efectius els compromisos de pagament del
servei amb les empreses operadores d’aquest, el Consell Comarcal del Baix Llobregat es reserva la potestat,
donada aquesta circumstància, de suspendre la vinculació contractual amb les empreses i deixar sense
efecte el present conveni.
DOTZÈ.- Ambdues parts fan constar, de manera expressa, que compliran amb el que disposa la normativa
vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, abstenint-se de fer cap mena de tractament
de les dades personals de què disposin com a conseqüència de l’aplicació d’aquest Conveni, per a una
finalitat diferent de la que aquí s’estableix. De la mateixa manera es comprometen a guardar estricta
confidencialitat i sigil respecte de les dades de caràcter personal de les quals tinguin coneixement per raó de
l’execució del present conveni, obligació que subsistirà encara després de la finalització d'aquest conveni, de
conformitat amb el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
Les dades personals es conservaran d’acord amb els terminis establerts al marc normatiu regulador dels
serveis realitzats per part de les entitats signants i no seran cedides a tercers excepte obligació legal.
Ambdues parts podran, en qualsevol moment, exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició,
limitació i portabilitat, mitjançant escrit, dirigit a:
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Per part del CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT al contacte del Delegat de Protecció de Dades,
dpd@elbaixllobregat.cat
Per part de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat al seu Delegat de Protecció de Dades
dpd@esplugues.cat
En cas de disconformitat amb el tractament també tenen dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat
de Protecció de Dades competent (apdcat.gencat.cat).
Així mateix, en quant el Consell Comarcal del Baix Llobregat ostenta la condició d’encarregat de tractament
de les dades que accedeix per compte de l’Ajuntament en la seva qualitat de Responsable, es signa el
perceptiu acord regulador de la figura d’encarregat de tractament, que s’inclou com a annex en aquest
document.
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TRETZÈ.- Es constituirà una comissió de seguiment integrada per un representant de l’ajuntament
d’Esplugues de Llobregat i un/a representant del Consell Comarcal del Baix Llobregat.
La Comissió de seguiment serà la responsable de vetllar per una òptima gestió, organització i control del
transport adaptat fix i esporàdic del Baix Llobregat. En tot allò no previst en les funcions de la Comissió de
seguiment, prevaldrà el que acordin per majoria els membres de la Comissió.
En general, s’encarregarà de la vigilància i el control de l’execució del conveni i dels compromisos adquirits
pels signants, i on es resoldran els problemes d’interpretació i compliment que es puguin plantejar.
CATORZÈ.- Règim de modificació del conveni: El present conveni es modificarà per acord Unanim de les
parts manifestat mitjançant acord exprés dels òrgans competents de cadascuna de les entitats.
QUINZÈ.- La vigència d’aquest Conveni serà d’un any, comptador des del dia 1 de gener fins el 31 de
desembre de 2020.
En cas d’haver transcorregut aquest termini sense haver-se dut a terme el seu objecte, aquest fet es
considerarà causa de resolució, amb els efectes previstos a la Llei 40/2015, de Règim Jurídic del sector
públic.
No obstant això, d’acord amb l’article 49.h) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector
Públic, aquest conveni podrà ser objecte de pròrroga sempre que, amb caràcter previ a la seva finalització,
les parts així ho acordin de manera expressa, seguint per això el mateix procediment que per a la seva
concertació inicial, i formalitzant-lo amb idèntiques solemnitats, amb un límit màxim de quatre anys
En el cas que alguna de les parts decidís desistir del conveni, la renúncia s’hauria de notificar amb dos
mesos d’antelació.
SETZÈ.-. L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la seva
resolució.
La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la part interessada
o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant l’altra part. La desestimació
expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós administratiu.
El present conveni es pot extingir per les causes següents:
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior.
- Per mutu acord de les parts signatàries.
DISSETÈ.- La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en
darrera instància els conflictes i incidències que es puguin suscitar, els òrgans de l’ordre jurisdiccional
contenciós administratiu.
El present conveni es regeix pel que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local; el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local
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de Catalunya; la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques; la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del Règim jurídic del sector públic; Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions; els articles 303 i 311 del Decret 197/1995, de 13 de juny pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; sent competent la jurisdicció ContenciósAdministrativa per a la resolució de les qüestions que puguin plantejar-se en el compliment dels pactes
establerts i no es puguin resoldre de comú acord en la Comissió de Seguiment.
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DIVUITÈ.- Una vegada formalitzat el present conveni i, d’acord amb el que disposa l’article 110.3 de la Llei
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, així
com en compliment de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern i de l’article 8.1 apartat f de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació i bon govern, aquest conveni es publicarà en l’espai web corporatiu o els portals de transparència
i caldrà complir amb les obligacions establertes de publicitat per mitjà del Registre de convenis de
col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya.
DINOVÈ.- A efectes de facilitar la tramitació i formalització d’aquest Conveni es redacten onze exemplars del
mateix, presentant-lo individualment a la signatura de cadascun dels Ajuntaments, amb la consideració que
el total d’exemplars constitueixen un únic document de l’exercici de 2020.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, en el lloc i data que
s’assenyalen.

Eva M. Martínez Morales
Presidenta
Consell Comarcal del Baix Llobregat

Lluís González Roig
Secretari Accidental
Consell Comarcal del Baix Llobregat

Pilar Díaz Romero
Alcaldessa-Presidenta
Ajuntament d’Esplugues de Llobregat

Pedro Carmona Pérez
Secretari General
Ajuntament d’Esplugues de Llobregat
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