
 
 

 

 

 

 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I 
L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI, PER AL  MANTENIMENT I FUNCIONAMENT  
D’UN CENTRE DE DOCUMENTACIÓ DEL PARC DEL MONTNEGRE I EL 
CORREDOR 

 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel diputat delegat de Mobilitat, Espais 
Naturals i Prevenció d’Incendis Forestals, de l’Àrea d’Infraestructures i Espais 
Naturals, l’II·lm. Sr. Josep Tarín i Canales, i facultat d’acord amb el Decret de la 
Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 8924/19, de data 23 de juliol de 2019 
(BOPB 25.07.2019), sobre nomenament i delegació de l’exercici de les competències 
de la Presidència en favor dels/de les Presidents/es delegats/des d’àrea, Diputats/des 
delegats/des de matèria i Diputats/des adjunts/es d’àrea i de matèria, modificat 
parcialment per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 8985/19, 
de data 26 de juliol de 2019 (BOPB 30.07.2019),  assistit pel secretari delegat, Ferran 
Gonzalo Sánchez, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de 
data 12 de juliol de 2018 (BOPB de 17.07.2018). 
 
AJUNTAMENT DE SANT CELONI, representat per l’alcalde-president, l’Il.lm. Sr.  Raül 
Garcia Ramírez, assistit pel secretari de la Corporació, el Sr. Sergi Ribas Beltrán. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
1. La Diputació de Barcelona, mitjançant l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la 

Gerència de Serveis d’Espais Naturals de l’Àrea d’Infraestructures i Espais 
Naturals, té encomanada la gestió del Parc del Montnegre i el Corredor, d’acord 
amb el Pla Especial de Protecció aprovat en data 20 de juliol de 1989 i publicat al 
DOGC núm. 1300 de l’1 de juny de 1990, i d’acord amb el desenvolupament que 
es fa a partir del programa anual d’activitats. 
 

2. Els objectius bàsics del Pla especial es refereixen a la protecció, conservació i 
millora del medi físic i rural i del paisatge i també dels elements que testimonien 
l’actuació de l’home sobre el territori. Així mateix, és finalitat del Pla l’ordenació de 
l’ús públic del lleure i el foment del coneixement i del respecte del medi físic i rural. 
L’altre gran objectiu del Pla és el foment del desenvolupament social i econòmic 
local i l’aprofitament dels recursos naturals de forma compatible amb la 
conservació i restauració del medi. 

 
3. El mateix Pla estableix els equipaments necessaris per assolir els seus objectius. 

Que dins d’aquests cal destacar la previsió d’una xarxa de centres de 
documentació situats estratègicament en els grans equipaments museístics de 
l’entorn del Parc o bé en biblioteques municipals o entitats públiques de 
contrastada rellevància en la seva tasca de protecció i difusió del medi natural. 
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4. Els centres de documentació als parcs donen resposta a la necessitat de posar a 
disposició de la societat la documentació que aquests espais generen amb 
independència de l’origen d’aquests fons documentals.  Els centres de 
documentació s’ubiquen habitualment en institucions públiques existents als 
municipis del Parc amb finalitats semblants, i que ja estiguin implantats i 
consolidats en el territori. La conveniència de recolzar-se amb equipaments 
culturals (biblioteques) o museus locals especialitzats existents fa inviable plantejar 
la lliure concurrència dels ajuntaments a un programa regulat a través d’unes 
bases amb caràcter universal. Arguments que justifiquen l’acció conveniada per al 
desenvolupament dels centres de documentació. 

 
5. Tant el municipi de Sant Celoni, com més específicament la Gerència de Serveis 

d’Espais Naturals de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de 
Barcelona, tenen encomanat garantir la participació i/o col·laboració en la gestió de 
l’espai protegit, de les diferents administracions públiques amb competències 
concretes en l’àmbit territorial, i de les institucions i organitzacions professionals i/o 
específiques directament interessades en la gestió del Parc del Montnegre i el 
Corredor, i que han pres l’acord de col·laborar en tots els aspectes en la seva 
gestió.   

6. El municipi de Sant Celoni constitueix un dels nuclis urbans més importants d’entre 
tots els que envolten el Parc del Montnegre i el Corredor. En ell s’hi troba 
l’equipament de la Rectoria Vella. Aquest, seguint una llarga tradició, realitza 
tasques de catalogació i conservació del patrimoni natural i cultural i gràcies a la 
cessió o adquisició de documents, ja disposa d’una extensa documentació referent 
al Parc del Montnegre i el Corredor a banda d’unes instal·lacions adequades per a 
la catalogació, conservació i consulta en sala de documents, a banda de personal 
específic que es dedica a aquests serveis. 

 
7. Es considera necessari centralitzar tota la documentació que existeix en relació al 

Parc del Montnegre i el Corredor i la que es generi sobre temes culturals, 
patrimonials, científics i de gestió, mitjançant un Centre de Documentació, per tal 
de donar resposta a la creixent demanda per part d’estudiosos, investigadors, 
entitats diverses i centres educatius, sobre aquests aspectes del Parc. Es per això 
que l’Ajuntament de Sant Celoni posa a disposició del Parc l’espai adient per 
dedicar-lo a centre de documentació, i concretament la Rectoria Vella. 

 
8. L’any 2016 es va signar un conveni de col·laboració entre la Diputació de 

Barcelona i l’Ajuntament de Sant Celoni, per al manteniment i funcionament d’un 
centre de documentació del Parc del Montnegre i el Corredor, essent vigent fins el 
31 de desembre de 2019. 

 
9. L’any 2015 es va aprovar la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del 

Sector Públic, que va entrar en vigor el 2 d’octubre de 2016, i en la Disposició 
addicional vuitena s’estableix que els convenis subscrits per qualsevol 
Administració Pública o qualsevol dels seus organismes o entitats vinculats o 
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dependents hauran d’adaptar-se al que preveu aquesta normativa en el termini de 
tres anys des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei. En conseqüència, i degut també 
a que el conveni de l’any 2016 finalitza gairebé tres mesos després de que finalitzi  
el termini d’adaptació a la nova Llei esmentada, es vol subscriure un nou conveni 
entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Celoni, i adaptar-lo a la 
normativa vigent en matèria de convenis de col·laboració. 

 
10. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Celoni valoren la necessitat de 

continuar realitzant el manteniment i funcionament del centre de documentació del 
Parc del Montnegre i el Corredor. A tal efecte, manifesten interès recíproc per 
continuar col·laborant conjuntament en la realització de les tasques objecte del 
conveni, i així, contribuir en l’assoliment d’una millor gestió de l’ús públic al sumar 
esforços.   

 
11. La minuta d’aquest conveni ha estat aprovada per decret de l’Excma. Sra. 

presidenta de la Diputació de Barcelona, de data 29 de novembre de 2019. 
 
12. La Diputació de Barcelona trametrà el present conveni al Registre de Convenis de 

Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que 
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. 

 
En virtut del que precedeix i atesa l’existència d’objectius coincidents entre la Diputació 
de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Celoni, ambdues parts, de comú acord, i 
reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, formalitzen aquest conveni, que es 
regirà pels següents: 
 

PACTES 
 

Primer. Objecte del conveni  
 
És objecte d’aquest conveni la col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Sant Celoni, per realitzar el manteniment i funcionament del Centre de 
Documentació del Parc del Montnegre i el Corredor, que s’ubica als espais de la 
Rectoria Vella de Sant Celoni. 
 
Segon. Actuacions que conformen l’objecte del conveni 
 
Per tal de donar significat i contingut al correcte funcionament del Centre de 
Documentació, es preveu que les activitats que es realitzaran en aquest seran: 
 
a) Oferir un servei bibliogràfic i documental adreçat a la recerca científica, 

planejament i gestió que es realitza a l’àmbit i l’entorn del Parc del Montnegre i el 
Corredor, adreçat tant al públic en general com l’especialitzat. 
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b) Recolzar estudis i investigacions que sobre el Parc del Montnegre i el Corredor 
dugui a terme l’òrgan gestor del parc. 

 
c) Promocionar programes de divulgació i informació sobre el Parc del Montnegre i el 

Corredor emprant els mitjans de difusió que tingui al seu abast per tal que arribin al 
major nombre de ciutadans. 

 
d) Donar informació sobre els recursos que ofereix el Parc del Montnegre i el 

Corredor, com itineraris, programes pedagògics, programes culturals, publicacions, 
etc. al públic general i especialitzat. 

 
Tercer. Compromisos de la Diputació de Barcelona 
 
a) Facilitar el maquinari (ordinadors) i accés al programari corporatiu KOHA per a 

desenvolupar la tasca de documentació i catalogació. Amb tot, si el Centre de 
Documentació ja disposés d’aquest material, la Diputació de Barcelona es 
compromet a reposar-los un cop s’esgoti la seva vigència útil. 
 

b) Cedir en règim de dipòsit documentació i publicacions pròpies de l’Oficina Tècnica 
de Parcs Naturals de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals o d’altres 
publicacions de la Diputació de Barcelona que tinguin relació amb les activitats del 
Centre. 

 
c) Incloure les activitats desenvolupades específicament pel Centre de Documentació 

del Parc del Montnegre i el Corredor de Sant Celoni, en el programa d’educació 
ambiental, recerca i divulgació científica que es desenvolupa al Parc del Montnegre 
i el Corredor, a través dels seus mitjans de difusió habituals (agenda electrònica, 
pàgina web, fulletons, etc.) per a la seva divulgació. 

 
d) Per contribuir a l’acompliment dels objectius del present conveni durant la seva 

vigència, la Diputació de Barcelona aportarà a l’Ajuntament de Sant Celoni la 
quantitat de 1.550,00€, d’acord amb el pacte cinquè. Aquesta aportació anual anirà 
destinada a cobrir les despeses derivades de la col·laboració objecte d’aquest 
conveni. Bàsicament les despeses es concreten en les hores que el personal del 
centre de documentació destinarà a tasques de catalogació i ordenació del 
material bibliogràfic que arribi al centre, a tasques d’atenció al públic (tant 
presencial com virtual), a tasques de suport als actes de divulgació d’activitats 
científiques i culturals que es desenvolupin al Parc en relació als objectius del 
conveni, assistència a jornades tècniques, fòrums o seminaris vinculats a la 
divulgació del centre; i a tasques de seguiment i suport a les publicacions 
tècniques que el Parc dugui a terme en relació a la divulgació del patrimoni 
(Trobades d’estudiosos, jornades científiques, etc.) 
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Quart. Compromisos de l’Ajuntament de Sant Celoni 
 
a) Posar a disposició, adequat per a la disposició del material de consulta, 

catalogació i atenció al públic, un espai a la Rectoria Vella de Sant Celoni, per 
ubicar-hi el Centre de Documentació. 
 

b) Finançar les despeses de manteniment que comporta la seva utilització, amb 
càrrec als seus pressupostos. 

 
c) Garantir la utilització pública del Centre com a mínim dos dies a la setmana en 

horari de matí i/o tarda i/o en hores convingudes. 
 
d) Incloure a les circulars, butlletins i actes informatius municipals, informació sobre el 

Parc del Montnegre i el Corredor i les seves activitats, d’acord amb el que 
ambdues parts acordin posteriorment. 

 
e) Ajudar a la difusió del material imprès (mapes, tríptics, fulletons, catàlegs, ...) que 

editi la Diputació de Barcelona referit al Parc del Montnegre i el Corredor i adreçat 
al públic visitant. 

 
f) Anar catalogant regularment la documentació editada en format paper, digital o 

multimèdia del que se’n tingui notícia o arribi al Centre de Documentació,  seguint 
els criteris  de catalogació comuns a tota la  xarxa de centres de documentació de 
la Xarxa de Parcs Naturals a partir d’un programari comú (KOHA), una fitxa de 
referència i un tesaurus específic.  

 
g) Dur a terme activitats de difusió cultural (xerrades, exposicions...), relacionades 

amb el Parc del Montnegre i el Corredor, ja sigui com a cicles específics, bé en 
col·laboració amb programes que realitzi el parc (del tipus “Viu el parc”, etc.) o bé 
dins els projectes que l’Ajuntament de Sant Celoni realitza al llarg de l’any. 
Aquestes activitats es duran a terme en els espais del municipi que es cregui més 
oportuns. 

 
h) Realitzar la recollida d’informació i la seva catalogació; elaborar una relació de 

persones i entitats lligades a la recerca i estudi del Parc del Montnegre i el 
Corredor; i atenció al públic visitant que pugui servir per a l’elaboració tant per a la 
redacció de la Memòria anual com per donar suport a l’òrgan gestor del Parc en 
activitats de divulgació i descoberta (Pla de seguiment dels paràmetres ecològics, 
Trobades d’Estudiosos, etc.) 

 
i) Assistir a les reunions de coordinació de la xarxa de centres de documentació de la 

Xarxa de Parcs Naturals, per tal d’assegurar la coordinació de programes 
d’educació ambiental i ús públic. 
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j) Esmentar la col·laboració de la Diputació de Barcelona en la informació escrita i en 
la documentació que es derivi dels programes acordats. 

 
Cinquè. Import del conveni 
 
Per tal d’assolir els objectius previstos en aquest conveni, la Diputació de Barcelona 
transferirà, a l’Ajuntament de Sant Celoni, la quantitat de MIL CINC-CENTS 
CINQUANTA EUROS (1.550,00€), i s’imputarà a l’aplicació pressupostària 
G/50402/17230/46201, de l’any 2019. En cas que el conveni es prorrogui i s’acordi que 
la Diputació de Barcelona aporti nou finançament per a l’execució i desenvolupament 
del conveni, l’aportació es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària corresponent, 
d’acord amb la disponibilitat pressupostària de l’any en curs. 
 
Sisè. Justificació i pagament de l’import del conveni 
 
La quantitat que aporta la Diputació de Barcelona serà transferida a l’Ajuntament de Sant 
Celoni, prèvia justificació de les despeses objecte del conveni, mitjançant un informe 
tècnic de l’adequada aplicació dels fons a l’objecte del conveni acompanyat d’una 
certificació emesa pel secretari/a o interventor/a de l’Ajuntament de Sant Celoni, amb 
el vist i plau del president/a de l’ajuntament, que incorpori informació econòmica 
suficient que permeti identificar les despeses i els ingressos vinculats al 
desenvolupament de les actuacions objecte del conveni. S’haurà d’adjuntar també una 
memòria anual de les tasques realitzades. Per a la realització d’aquesta Memòria cal 
seguir els criteris i guió establerts en el conjunt de la xarxa de centres de 
documentació. 
 
La justificació de la totalitat de les despeses de l’any 2019 haurà de ser presentada, 
entre l’1 de gener de 2020 i el 31 de març de 2020. Pel que fa a la justificació de les 
actuacions corresponents a l’any 2019, aquesta justificació recollirà les despeses 
efectuades entre la signatura del conveni fins el 31 de desembre de 2019. 
 
En cas de pròrroga del present conveni, la forma de pagament i el termini de justificació 
serà la mateixa que l’establerta per a l’any 2019. 
 
Setè. Comissió de seguiment 
 
La direcció i gestió del Centre de documentació correspondrà conjuntament a la 
direcció de l’equipament o biblioteca on se situï, a la direcció del Parc del Montnegre i 
el Corredor, i a l’Ajuntament de Sant Celoni. 
 
A tal efecte, es crearà una comissió tripartita que estarà formada per una persona de 
cada una de les tres parts, designada per les presidències, direccions o gerències 
respectives. 
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La Comissió que  haurà de reunir-se un mínim de dues vegades a l’any (bé per 
separat, bé amb la resta de responsables del conjunt de la xarxa de centres de 
documentació dels parcs), rebrà del responsable del Centre de Documentació  
anualment una memòria detallada de les activitats realitzades, juntament amb un 
programa de les actuacions previstes per al següent exercici. 
 
L’objectiu d’aquesta comissió serà vetllar pel compliment dels objectius del present 
conveni, i analitzar les diferents qüestions que es derivin de la seva aplicació. 
 
Els dubtes d’interpretació que sorgeixin respecte als pactes d’aquest conveni, així com 
les discrepàncies que puguin sorgir en l’aplicació del mateix, seran resoltes per 
aquesta comissió.  
 
Vuitè.  Vigència del conveni 
 
La vigència del conveni s’iniciarà des de la seva signatura i finalitzarà el 31 de març de 
2020, data en que acabarà el termini de presentació de la justificació de les despeses 
objecte del present conveni. 
 
Sense perjudici d’aquest termini de vigència inicial, les parts podran acordar 
perllongar-lo, fins a tres anys addicionals com a màxim. L’acord de pròrroga es 
formalitzarà per escrit mitjançant la corresponent addenda al present Conveni.  
 
Novè. Protecció de dades de caràcter personal 
 
Les parts es reconeixen mútuament com a Responsables del tractament i s’obliguen a 
complir el Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, general de protecció de dades 
(RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals 
i garantia dels drets digitals (LOPDGDD). Els signants i les persones de les que per 
l’acompliment de l’objecte del present conveni es tractin dades personals, seran 
informades del tractament de les seves dades per tots els responsables amb la finalitat 
de formalitzar-lo i de complir i executar les obligacions derivades del mateix, detallant 
tot el que s’indica a l’art. 13 del RGPD. 
 
Les parts signants del present conveni actuen com a Responsables del tractament, de 
les dades personals en relació a les persones i entitats lligades a la recerca i a l’estudi 
del Parc del Montnegre i el Corredor que es poden tractar com a conseqüència de les 
actuacions objecte del mateix, i es sotmeten a les obligacions previstes al Reglament 
europeu 2016/679, de 27 d’abril, General de Protecció de Dades (RGPD) i resta de 
normativa estatal complementària. En concret es preveu el tractament de dades de 
contacte d’aquestes persones esmentades en aquest mateix paràgraf, no havent-se 
previst cap altre finalitat ni cessió d’aquestes. 
 
L’Ajuntament de Sant Celoni, en tant que responsable de la recollida de les dades, 
serà qui haurà d’informar i recollir el  consentiment exprés de les persones lligades a la 
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recerca i a l’estudi del Parc del Montnegre i el Corredor, en compliment de les 
obligacions de transparència i licitud del tractament del RGPD. 
 
Desè. Modificacions del conveni 
 
Durant la vigència del conveni, aquest pot modificar-se requerint l’aprovació de la 
modificació, tant per part de la Diputació de Barcelona com de l’Ajuntament de Sant 
Celoni. 
 
Aquesta modificació de les obligacions pactades en el present conveni requerirà 
l’aprovació i formalització per les dues parts de la corresponent addenda.  
 
Onzè. Incompliment 
 
L’incompliment del present conveni per a qualsevol de les parts signatàries, pot donar 
lloc a la seva resolució. 
 
En supòsit de litigi, per a la resolució del conveni s’estarà a allò que disposa l’article 44 
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós 
administrativa. 
 
Dotzè. Causes d’extinció del conveni 
 
El present conveni es podrà extingir per les causes següents: 
 
a) Per la realització de l’objecte del conveni o la finalització del termini de vigència. 
b) Per impossibilitat d’aconseguir l’objecte o finalitat prevista en el conveni. 
c) Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
d) Per decisió unilateral de qualsevol de les parts, amb un mínim de 2 mesos d’avís 

previ a l’altra part. 
e) Per mutu acord de les parts, manifestat per escrit. 
f) Per denúncia d’una de les parts, comunicada per escrit. 
g) Per qualsevol altra causa admissible en dret. 
 
En cas d’extinció, els materials disposats al Centre de Documentació, passaran a ser 
propietat de l’Oficina del Parc del Montnegre i el Corredor, excepció feta d’aquells que 
s’hagués especificat el contrari a l’hora d’incloure’ls en el fons del Centre. 
 
Tretzè. Marc normatiu del present conveni 
 
El règim jurídic d’aquest conveni està constituït pels presents pactes i per tot allò establert 
en el capítol 1 del Títol 7 del Decret 179/1995, de 13 de juny, del reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, els articles 47 a 53 i 140 de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, així com els articles 108 al 112, de la 
Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
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públiques de Catalunya, i per la resta de la normativa que sigui materialment aplicable 
a l’objecte del conveni. 
 
Catorzè. Jurisdicció competent. 
 
La jurisdicció competent per a conèixer dels litigis que puguin sorgir entre les parts 
signants d’aquest conveni, és la jurisdicció contenciós-administrativa. 
 
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni. 
 
 
 

Raül Garcia 
Ramírez - DNI 
47806119K 
(SIG)

Firmado 
digitalmente por 
Raül Garcia Ramírez - 
DNI 47806119K (SIG) 
Fecha: 2019.12.19 
14:34:38 +01'00'

CPISR-1 C 
Sergi Ribas 
Beltrán

Firmado digitalmente 
por CPISR-1 C Sergi 
Ribas Beltrán 
Fecha: 2020.01.08 
11:45:52 +01'00'

Pàgina 9
Codi Segur de Verificació (CSV): 0b620e099e01742a80aa   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.

Registre de convenis: 12  de data 14/01/2020 Secretaria General



Metadades del document

Tipologia documental
2019/0019697

Tipus documental Conveni

Núm. expedient

Títol Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de
Sant Celoni, per al manteniment i funcionament d'un centre de documentació
del Parc del Montnegre i el Corredor.

Signatari Acte Data acte

Signatures

Raül Garcia Ramírez (SIG) Signa 19/12/2019 14:34
CPISR-1 C Sergi Ribas Beltrán Signa 08/01/2020 11:45
Josep Tarin Canales (SIG) Signa 14/01/2020 12:44

Secretari delegatCPISR-1 C Fernando Gonzalo
Sánchez

Signa 14/01/2020 14:46

Validació Electrònica del document
Codi (CSV) Adreça de validació
0b620e099e01742a80aa

QR
https://seuelectronica.diba.cat
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