CONVENI DEL COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL GARRAF
I L’AJUNTAMENT DE SITGES PER AL PROGRAMA SOM-HI DE L’ANY 2022

ES REUNEIXEN
D’una part, Sra. Mònica Gallardo Montornès, presidenta del Consell Comarcal del Garraf,
en la representació que ostenta en virtut de l’article 13 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, i d’acord amb el seu nomenament al Ple extraordinari de 22 d’abril de 2021.
L’alcaldessa, Sra. Aurora Carbonell Abella, en nom i representació de l’Ajuntament de
Sitges, en virtut del que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local i de l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, assistida
pel secretari general, Sr. Oscar Buxeres Soler.
Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal suficient i
necessària per a aquest acte, i lliurement:
EXPOSEN
PRIMER. Que el context extraordinari causat per la pandèmia per Covid-19 té unes
conseqüències especialment greus en la salut i l’autonomia de la gent gran, que han vist
reduïdes les seves possibilitats d’accés a activitats de millora de les condicions físiques i
la mobilitat saludable, degut a tancament d’espais i restriccions en les activitats.
SEGON. Per tal de pal·liar aquestes conseqüències i millorar el benestar de la gent gran
del territori, l’any 2021 es va plantejar i dur a terme el projecte SOM-HI en un marc de
cooperació entre el Consell Comarcal del Garraf, l’Ajuntament de Sitges i la televisió
comarcal Canal Blau. El projecte plantejava la producció i emissió a través de la
plataforma de televisió i web comarcal de diverses sessions d’activitat física a càrrec
d’una especialista, amb característiques específicament adreçades al col·lectiu de gent
gran, per a millorar les seves condicions físiques i de mobilitat des de la llar.
TERCER. Donada la persistència de l’entorn generat per la pandèmia per Covid-19, que
continua tenint efectes negatius sobre la salut, l’autonomia i el benestar de la gent gran,
és voluntat del Consell Comarcal del Garraf i de l’Ajuntament de Sitges continuar el
projecte SOM-HI i, a tal fi, consideren necessari signar aquest conveni per a establir els
termes de col·laboració del programa per a l’any 2022.
Les parts es reconeixen la capacitat legal suficient per a l’eficàcia d’aquest Conveni que
subscriuen amb les següents,
CLÀUSULES
Primera. Objecte i raons que justifiquen el conveni
Que l’objecte d’aquest conveni és regular els termes de la col·laboració del programa
SOM-HI entre el Consell Comarcal del Garraf i l’Ajuntament de Sitges.

Aquest es justifica per la voluntat del Consell comarcal i de l’Ajuntament d’aplicar
polítiques de millora de la salut i de promoció de l’autonomia personal de la gent gran al
territori, amb els principis de proximitat i simplificació de recursos.
Segona. Obligacions
Obligacions del Consell Comarcal
Fer recolzament a la petició de l'ajuntament de Sitges en relació a una nova producció
que té previst aquest ajuntament, en el seu cas de sessions d’activitat física i dansa per
a persones grans.
Col·laborar econòmicament en la producció per un valor de 1.523,99 € i d'acord amb els
termes establerts en l'annex.
Dinamitzar i fer encàrrec a Canal Blau per a la difusió dels programes produïts per al
període que queda recollit en l'annex.
Vetllar per a que en la difusió del projecte en mitjans públics es faci referència a la
col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i l’Ajuntament de Sitges.
Obligacions de l’Ajuntament de Sitges
Proposar la temàtica i tallerista en motiu de la producció del Projecte SOM-HI.
Encarregar i assumir les despeses de producció dels programes d'acord amb l'annex.
Vetllar per a que en la difusió del projecte en mitjans públics es faci referència a la
col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i l’Ajuntament de Sitges.
Tercera. Obligacions econòmiques i finançament
El Consell Comarcal farà aportació del 50% del cost de producció del programa i del
100% de costos d’emissió, segons condicions establertes en l’annex.
L’Ajuntament de Sitges farà aportació del 50% del cost de producció del programa,
segons condicions establertes en l’annex.
Quarta. Mecanismes de seguiment, vigilància i control del conveni i
mecanismes d’interpretació
Es constitueix una comissió de seguiment, vigilància i valoració del conveni, formada per
persones designades per la Regidoria de Serveis Socials de l’Ajuntament de Sitges i de
la Conselleria delegada de la Gent Gran del Consell Comarcal del Garraf.
Així mateix, les parts signatàries decidiran,
interferència que pugui esdevenir durant la
manca d’acord en relació a la interpretació
conveni, serà la comissió de seguiment qui
col·laboració mútua

de comú acord, qualsevol incidència i/o
vigència del present Conveni, en cas de
o el compliment dels pactes del present
resoldrà sota els criteris de bona fe i de

Cinquena. Termini de vigència del conveni
El present Conveni entrarà en vigor el dia 17 de desembre de 2021 i restarà vigent fins
el 31 de desembre de 2022.
Sisena. Modificació del conveni i extinció. Causes d’incompliment i
penalitzacions
Per a la modificació del conveni, caldrà el mutu acord d’ambdues parts, i l’adopció dels
acords pels mateixos òrgans que l’han aprovat.
El present Conveni s’extingirà pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu
objecte o per qualsevol de les següents causes:
a) Pel transcurs del termini de vigència sense haver-se acordat la pròrroga del
mateix.
b) Per l’acord unànime de les parts.
c) Per l’incompliment de les obligacions i/o compromisos assumits per alguna de les
parts signants.
En el cas d’extinció anticipada, i en el cas d’actuacions pendents de finalitzar, serà la
comissió de seguiment establerta anteriorment qui determinarà de quina forma es
finalitzen.
Setena. Naturalesa del conveni i legislació
El present Conveni té naturalesa administrativa i regeix en la seva interpretació i
desenvolupament de l’ordenament jurídic administratiu.
En tot allò no previst en el present conveni, s’estarà al que estableix la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local; el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
que aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya; el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, aprovat pel Decret 179/1995,
de 13 de juny, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i a la
resta de normativa de règim local aplicable.
També serà aplicable de forma subsidiària la següent normativa suplementària: Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, que es regula al títol
preliminar art 47 i ss; Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú;
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya; Llei 19/2014, del 29 de desembre, de Transparència, Accés a la
Informació Pública i Bon Govern, art 14 i DA9; Llei 1/2000 de 31 de juliol, text únic de
la Llei de l’Esport.
Les diferències que puguin sorgir sobre la interpretació i el compliment d’aquest Conveni
seran resoltes de mutu acord entre les parts, sens perjudici de la competència de l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu.
Vuitena. Protecció de dades
Les parts s’obliguen al compliment del que s’estableix a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de
de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el 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 i per la qual es deroga la Directiva 94/46/CE (Reglament
general de protecció de dades). En aquest sentit, ambdues administracions treballaran
per a l’aplicació efectiva de la normativa en la gestió dels serveis objecte del contracte,
acordant expressament l’ús, tractament i finalitat de les dades, d’acord amb les normes
legals descrites.

Novena. Publicitat
En compliment del que preveu 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, el Consell
Comarcal del Garraf procedirà a la seva publicació i a trametre’l al Registre de convenis
de col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya.
I, en prova de conformitat, les parts signen electrònicament aquest conveni a un sol
efecte. La data del conveni serà la de l’última signatura.
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ANNEX DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL
DEL GARRAF I L’AJUNTAMENT DE SITGES PER AL PROGRAMA SOM-HI DE
L’ANY 2022

Nom del programa: SOM-HI
Descripció: Producció i emissió a la televisió comarcal de programes en el format de
sessions d’activitat física i dansa adreçades a la gent gran, a càrrec d’una persona
especialista en l’àmbit.
Aspectes econòmics per a l’any 2022:
Cost total de producció: 3.047,00 €
Concepte: 4 classes mensuals, inclou hores de classe + hores de trasllat, preparació i
contacte amb participants.
Aquest import està exempt d’IVA segons la Llei IVA 37/1992, article 20
Aportació de les parts:
Consell Comarcal del Garraf: 1.523,99 € (50% del cost de producció)
Ajuntament de Sitges: 1.523,99 € (50% del cost de producció)

