CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ PER A LA PROMOCIÓ ECONÒMICA I
DESENVOLUPAMENT LOCAL DELS MUNICIPIS DE RIUDELLOTS DE LA SELVA I
CASSÀ DE LA SELVA.

Es reuneixen, d’una part l’Ajuntament de CASSÀ DE LA SELVA, representat en aquest acte pel
seu Alcalde, l’Il·lm. Sr. Martí VALLÈS i PRATS, d’acord amb les atribucions establertes a l’article
21.1.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, degudament facultat
en sessió extraordinària del Ple municipal de 23 de juny de 2015, assistit pel Secretari de la
Corporació, Sr. Ramon Pujol Hamelink.
I d’altra part, l’Ajuntament de RIUDELLOTS DE LA SELVA, representat en aquest acte per la
seva Alcaldessa, l’Il·lma. Sra. Montserrat ROURA i MASSANEDA, d’acord amb les atribucions
establertes a l’article 21.1.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim
Local, degudament facultada en sessió extraordinària del Ple municipal de 13 de juny de 2015,
assistida per la Secretària de la Corporació, Sra. Èlia Massó Tamayo.
Ambdues parts es reconeixen amb capacitat legal necessària per signar el present conveni de
col·laboració, i amb aquesta finalitat
Manifesten:
L’Ajuntament de Cassà de la Selva subscriu el present conveni en virtut de les competències
reconegudes pels articles 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local que regula la informació i promoció de l’activitat turística d’interès i àmbit local, i l’article
84.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, que regula la promoció de tot tipus d’activitats
econòmiques, especialment les de caràcter comercial, artesanal i turístic i foment de l’ocupació.
Primer.- Que les dues poblacions són properes, fet que comporta que ambdues àrees industrials es
trobin separades per poca distància.
Segon.- Que ambdues institucions tenen interès en cooperar per afavorir els processos de
concertació social i econòmica de la zona, a fi de reportar beneficis a la competitivitat de les
empreses, afavorir l’ocupació i ajudar en el desenvolupament de les potencialitats dels dos pobles, i
optimitzar al màxim els recursos disponibles.
Tercer.- Que ambdues institucions són les responsables dels fitxers de dades de caràcter personal,
que compleixen la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Quart.- Que els usuaris dels serveis i titulars de les dades personals han estat prèviament informats i
han prestat el seu consentiment exprés per a realitzar la cessió de les seves dades.
Cinquè.- D’acord amb els antecedents exposats, ambdues parts estableixen els següents
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Compromisos:
Primer.- Les dues entitats podran desenvolupar de forma conjunta les accions i propostes compreses
dins dels àmbits següents:
• Organització d’actuacions conjuntes de promoció, suport empresarial, i de difusió d’actes
d’interès per a les empreses i per als polígons de la zona.
• Gestió conjunta d’ofertes laborals i processos de selecció, amb la cessió mútua de dades de
caràcter personal contingudes en els respectius fitxers de les borses de treball.
• Organització d’accions formatives conjuntes.
• Promoció i difusió dels cursos de formació de les borses de treball de les dues poblacions.
• Col·laboració activa, promoció i difusió d’accions de promoció econòmica, esdeveniments i
compartició de recursos per al desenvolupament del teixit productiu.
Segon.- Ambdues entitats assumiran expressament l’obligació d’implantar les mesures de seguretat
corresponents al nivell de seguretat de les dades cedides, d’acord amb l’article 9 de la Llei Orgànica
15/1999, de 13 de desembre, a fi d’impedir la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no
autoritzat, d’acord amb l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos a què estiguin
exposades. S’adoptaran les mesures de seguretat corresponents al nivell de seguretat de les dades
corresponents, que apareixen definides i enumerades en el Reglament de Mesures de Seguretat dels
Fitxers que continguin Dades de Caràcter Personal. En aquest cas el nivell de seguretat és mitjà.
Tercer.- La vigència d’aquest conveni és indefinida i solament quedarà rescindit per manifestació
expressa i per escrit de qualsevol de les dues parts.
Quart.- Les parts acorden resoldre les discrepàncies que puguin sorgir en el decurs d’aquest conveni
de col·laboració de forma amistosa mitjançant les reunions que es creguin pertinents de la comissió
paritària. En cas d’impossibilitat d’arribar a acords extrajudicials, les qüestions litigioses que
sorgeixin en la interpretació i compliment del conveni seran de coneixement i competència de
l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.
I perquè així consti com a prova de conformitat i a un sol efecte, les parts signen aquest document
per duplicat.

Martí Vallès i Prats
Alcalde de Cassà de la Selva

Montserrat Roura i Massaneda
Alcaldessa de Riudellots de la Selva

Ramon Pujol Hamelink
Secretari de l’Ajuntament de Cassà de la
Selva

Èlia Massó Tamayo
Secretària de l’Ajuntament
Riudellots de la Selva
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