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Administració Local Diputació

núm. 108
diPUtAció de GirOnA 
Cooperació Cultural

Edicte  pel  qual  es  fa públic  el  conveni  tipus  regulador  de  l’adhesió  al 
repositori cooperatiu de la Diputació de Girona 

la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió de 18 de 
desembre de 2012, ha aprovat la minuta del conveni de col·laboració 
tipus amb la denominació de “Conveni regulador de l’adhesió al 
repositori cooperatiu de la Diputació de Girona”. 

atès el que preveu l’article 15.3 de la llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions públiques i del proce-
diment administratiu comú, es dona publicitat del text del conveni, 
que es transcriu com segueix:

“Conveni regulador de l’adhesió al repositori cooperatiu de la Di-
putació de Girona.

I. enTITaTs QUe InTerVenen.

la DIPUTaCIÓ De GIrona, amb nIF P1700000a, representada 
en aquest acte pel seu president, sr. (...) en virtut de les facultats con-
ferides per acord de la Junta de Govern de (...), assistit pel secretari 
general en funcions, sr. (...)

l’(ajuntament/entitat/empresa) de (...), amb nIF (...), represen-
tat en aquest acte pel seu (alcalde/ssa / president/a), sr/a. (...), 
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, en 
la seva redacció donada per la llei 57/2003, de 16 de desembre, 
de mesures per a la modernització del govern local, assistit pel/
la secretari/a general de la corporació, sr/a. (...). o bé assistit pel 
secretari de l’entitat.

II. anTeCeDenTs i moTIVaCIÓ.

1.  la Diputació de Girona en exercici de les competències que li ve-
nen dictades per la llei 4/1993 del sistema bibliotecari de Cata-
lunya i el Decret 124/99 sobre els serveis i el personal del sistema 
de la lectura Pública de Catalunya, manté un repositori coopera-
tiu on s’emmagatzemen fons bibliogràfics conservats a les biblio-
teques de la demarcació de Girona i des del que es pot consultar 
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els articles a text complet de revistes i altres publicacions locals 
contribuint així al moviment mundial de l’accés obert.

2.  l’(ajuntament / entitat/empresa) té interès en facilitar la intro-
ducció de documents a la xarxa i augmentar la visibilitat i facilitar 
la consulta i preservació del patrimoni documental que conserva 
la Biblioteca (...) de la seva titularitat.

3.  l’(ajuntament / entitat/empresa) disposa i/o té els drets edito-
rials de la publicació/ns <Títol/s> i vol difondre de forma oberta 
els seus continguts, i així procedir a la seva difusió.

En virtut de tot això, formalitzen el present conveni amb subjecció 
als següents 

PaCTes 

Primer. objecte. 
aquest conveni té per objecte regular el procediment d’inclusió de 
les publicació/ns <Títol/ls> conservades a la Biblioteca (...) de la 
qual és titular l’(ajuntament / entitat/empresa) al repositori coope-
ratiu de la Diputació de Girona per facilitar la consulta i/o descàrre-
ga del seu contingut a text complet. 

segon. Propietat intel·lectual
l’(ajuntament / entitat/empresa) cedeix a la Diputació de Girona 
els drets que com a editor li corresponen en matèria de reproducció 
i comunicació pública dels números de la publicació/ns (Títol/s) ja 
publicats o a publicar en el futur, a fi i efecte de la seva difusió per 
l’esmentat mitjà i de preservar-ne els continguts. Autoritza també la 
incorporació d’aquests continguts a una base de dades a fi i efecte 
de potenciar-ne la difusió.
la cessió de drets és gratuïta i s’efectua en règim de no exclusi-
vitat. no es limita temporalment. amb aquesta mateixa finali-
tat l’(Ajuntament / entitat/empresa) autoritza la utilització del 
nom i imatge de capçalera de les publicacions, així com altres 
elements d’identificació inclosos els gràfics, tipografies, dis-
seny o similars. 

Tercer. Comunicació pública
la Diputació de Girona es compromet a fer accessible el fons digi-
talitzat des de la seva biblioteca digital i crear un accés per a la web 
de la biblioteca local.
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Quart. Compromisos
1.  l’(ajuntament / entitat/empresa) es compromet a:
a)  Cedir els fitxers digitalitzats per a la posterior càrrega al repo-

sitori i per al reconeixement del text mitjançant un programari 
específic si escau.

b)  En el cas que les publicacions no estiguin digitalitzades es farà 
arribar al servei de Biblioteques de la Diputació un exemplar de 
cada número de la publicació per a la seva digitalització i càrrega 
al repositori.

c)  a partir de la data de signatura del conveni l’(ajuntament / enti-
tat/empresa) farà arribar els nous fitxers en format digital per a la 
posterior càrrega al repositori.

d)  Informar del projecte a les persones col·laboradores de la publica-
ció pel mitjà que consideri més adient.

2. la Diputació de Girona es compromet a:
a)  Fer visible les publicacions editades per l’(ajuntament / entitat/

empresa) tant a efectes de difusió com de preservació dels seus 
continguts.

b)  assessorar a l’(ajuntament / entitat/empresa) en els aspectes le-
gals i tècnics relatius al compliment de l’objectiu del conveni. 

c)  Respectar en tot moment les dades d’identificació de les revistes 
editades per l’(ajuntament / entitat/empresa) com a publicació 
d’origen dels articles i treballs que es difondran per mitjà del di-
pòsit.

Cinquè. Modificació. 
Els pactes d’aquest conveni es podran modificar per acord mutu. 
La modificació s’inclourà mitjançant addenda als pactes d’aquest 
instrument.

sisè. Finançament. 
les actuacions del present conveni no comporten per part de la Di-
putació de Girona cap retribució ni despesa econòmica.

setè. Comissió de seguiment.
1.  es constituirà una comissió de seguiment d’aquest conveni de 

col·laboració, en la qual s’han d’integrar paritàriament representants 
de la Diputació de Girona i de l’(ajuntament / entitat/empresa).

2. Formaran part de la comissió de seguiment les persones següents: 
a)  Per la Diputació de Girona: el diputat de (Àrea d’adscripció del 

servei de Biblioteques) i /o les persones en qui delegui. 
b)  Per (l’ajuntament/entitat/empresa) els càrrecs i/o persones que 

designin.
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3. Corresponen a la comissió de seguiment les funcions següents: 
a)  Promoure les condicions que siguin necessàries per a afavorir el 

compliment de l’objecte d’aquest conveni. 
b)  Facilitar la remoció dels obstacles que entorpeixin la celeritat dels 

tràmits requerits en cada cas. 
c)  Procurar la resolució dels problemes d’interpretació i execució 

que puguin presentar-se. 

4. la comissió de seguiment se reunirà quan així ho sol·liciti una de 
les parts indicant el motiu de la sol·licitud de reunió. els quòrum de 
reunió i adopció d’acords seran els d’unanimitat dels seus membres. 

Vuitè. Vigència. 
el present conveni tindrà efectes a partir del moment de la seva 
signatura i es mantindrà en vigor durant un període de tres anys. 
Un cop transcorregut aquest termini s’entendrà tàcitament prorro-
gat per triennis successius, excepte que una de les parts notifiqui a 
l’altra el seu propòsit de denunciar-lo, notificació que es comuni-
carà per escrit almenys amb tres mesos d’antelació al venciment del 
termini. la rescissió del conveni no obligarà a retirar els números 
digitalitzats i difosos fins a la data.

novè. extinció. 
són causes d’extinció d’aquest conveni: 
a) L’esgotament del període de vigència convingut entre les parts; 
b)  l’incompliment greu i manifest, material o legal, de les obliga-

cions assumides en el conveni per cadascuna de les parts; 
c) les causes generals previstes a la legislació vigent. 

Desè. règim jurídic. 
el marc normatiu pel qual es regeix aquest conveni és: 
a)  la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les ad-

ministracions públiques i del procediment administratiu comú; 
b)  la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 

local; 
c)  el 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; 
d)  el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat 

per Decret 179/1995, de 13 de juny; 
e)  Qualsevol altra disposició legal o reglamentària aplicable per raó 

de la matèria o del subjecte. 

Onzè. Naturalesa del conveni. 
aquest conveni té naturalesa administrativa i se circumscriu a la re-
lació que determina l’article 4.1.d de la llei 30/2007, de 30 d’octubre, 
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de contractes del sector públic. les discrepàncies que puguin sorgir 
de la seva execució seran resoltes per mutu acord de les parts. els 
conflictes derivats de l’aplicació d’aquest conveni són competència 
dels òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu de la 
ciutat de Girona. 

Dotzè. Competència. 
Aquest conveni regulador es formalitza a l’empara de l’article 91.2.d 
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 que atri-
bueix a les diputacions la competència per a fomentar i administrar 
els interessos peculiars de la província.

I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest 
conveni per duplicat en el lloc i la data que s’assenyalen. signatures”

Girona, 3 de gener de 2013

miquel noguer i Planas
President accidental
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