
Conveni tipus sobre l'allotjament de servidors al centre de càlcul de la 
Diputació de Girona per donar servei a través d'internet

ENTITATS QUE INTERVENEN

Diputació de Girona, representada pel seu president, [nom i cognoms], assistit 
pel Secretari General, [nom i cognoms], en virtut de les facultats conferides per 
acord de Ple de 17 de juny de 2008.

[l’ajuntament/ consell comarcal/ ens local/ organisme dependent], representat 
per el/la [òrgan de govern], [nom i cognoms], assistit per el/la Secretari/a de la 
Corporació Sr/Sra [nom i cognoms].

      Les parts es reconeixen mútuament la qualitat amb que cadascú intervé, 
així  com  capacitat  legal  suficient  per  a  l’atorgament  d’aquest  Conveni,  i  a 
l’efecte

E X P O S E N

La Diputació en exercici de les seves competències de cooperació local (art. 91 
del  decret legislatiu  2/2003 de 28 d’abril,  on s'aprova el  text refós de la llei 
municipal i de regim local de Catalunya) presta suport jurídic, tècnic i econòmic 
als  municipis  de  la  província  en  àmbits  molt  diversos.  Entre  ells  hi  ha 
l'assistència en l'àmbit de noves tecnologies i sistemes d'informació.

Per  aquest  motiu,  les  parts  consideren  convenient  de  subscriure  aquest 
conveni que conté les previsions jurídiques i tècniques bàsiques que hauran de 
regir  l'allotjament al centre de càlcul de Diputació de Girona d'un ordinador 
propietat de [l’ajuntament/ consell comarcal/ ens local/ organisme dependent] 
per donar serveis a través d'internet.

    P  A  C  T  E  S 

PRIMER - OBJECTE.

1. L’objecte d’aquest Conveni el constitueix l'allotjament al centre de càlcul de 
Diputació  de  Girona   d'un  ordinador  connectat  a  internet   de  [l’ajuntament/ 
consell comarcal/ ens local/ organisme dependent] (en endavant........).



SEGON - ABAST DEL SERVEI PRESTAT.

la Diputació tindrà al seu càrrec i durà a terme les activitats següents:

a)  Manteniment  de  la  infrastructura  de  xarxa  de dades  i  de  comunicacions 
necessària.
b) Manteniment de la xarxa elèctrica necessària.
c) Servei de talla-foc (“Firewall”) entre el centre de càlcul i la xarxa externa.
d)  Queden  exclosos  dels  serveis  oferts  per  la  Diputació,  l'administració  del 
servidor, la seva programació, la gestió de la seguretat d'accés, de les dades i 
de les còpies de seguretat. Així com el control de tràfic entre altres màquines 
allotjades a la mateixa sots-xarxa.

TERCER - OBLIGACIONS DE [L’AJUNTAMENT/ CONSELL COMARCAL/ ENS 
LOCAL/ ORGANISME].

a) Garantir que l'ús que es faci del servidor compleixi la legalitat vigent.
b)   No  instal·lar  virus,  programes  espies  ni  cap  programari  que  tingui  per 
objectius espiar el tràfic de la xarxa o manipular ordinadors aliens.
c)  Destinar l'ordinador a les tasques pròpies de l'ajuntament.
d)   No emmagatzemar  informació  que pugui  ser  considerada  per  la  llei  de 
protecció de dades de caràcter alt o mig. 
e) L'ajuntament és el responsable de la informació emmagatzemada en aquest 
ordinador.
f) Atesa la titularitat de [l’ajuntament/ consell  Comarcal/ ens local/ organisme 
dependent]  del  servidor  i  del  software  instal·lat,  correspon  a  [l’ajuntament/ 
consell comarcal/ ens local/ organisme] fer-se càrrec del pagament de llicències 
de software i del manteniment del servidor.
g) Abans de la instal·lació del servidor al centre de càlcul de la Diputació de 
Girona, [l’Ajuntament/consell comarcal/ens local/organisme] haurà d’obtenir un 
informe  favorable  del  servei  de  Sistemes  i  Tecnologies  de  la  Informació 
conforme el servidor  s’adequa a les instal·lacions del centre de càlcul de la 
Diputació de Girona.

QUART -  INCIDÈNCIA  DE  LA  LEGISLACIÓ  SOBRE  TRACTAMENT 
AUTOMATITZAT  DE  DADES  DE  CARÀCTER  PERSONAL  i  LA  LLEI  DE 
COMERÇ ELECTRÒNIC.

1. Atesa la titularitat  [l’ajuntament/ consell comarcal/ ens local/ organisme] de 
les  dades  emmagatzemades  en  el  servidor,  correspondrà  a  [l’ajuntament/ 
consell  comarcal/  ens  local/  organisme]   l’exercici  de  les  competències  i  el 
compliment de les obligacions assenyalades a la Llei Orgànica 15/99 de 13 de 
desembre de Protecció de dades de caràcter personal i a la resta de normes 
concordants. Així com la llei de comerç electrònic.

2. La Diputació no transferirà ni cedirà dades emmagatzemades en el servidor.



CINQUÈ- FINANÇAMENT.

Es  finançaran  amb  càrrec  als  Pressupostos  de  la  Diputació  el  conjunt 
d’activitats en què consisteix i  l'allotjament del  servidor i  la seva connexió a 
internet.

SISÈ - VIGÈNCIA DEL CONVENI.

1.  Sense perjudici  del  que es preveu en l’apartat  relatiu a l’extinció,  aquest 
Conveni es preveu de vigència indefinida.

2.  No  s’entendran  modificacions  del  règim  previst  en  aquest  Conveni  les 
actuacions que, diferents de les previstes, hagin de dur a terme la Diputació o 
l[l’ajuntament/  consell  comarcal/  ens  local/  organisme]  que  encomana  en 
compliment de la normativa aplicable, llevat del cas que les alteracions fossin 
tan substancials que exigissin la formalització d’un nou Conveni.

SETÈ - EXTINCIÓ DEL CONVENI.

El conveni podrà ser denunciat per qualsevol de les dues parts. La denúncia 
del Conveni produirà efectes de finalització en un termini màxim de tres mesos 
comptats des de l’endemà de la notificació de la denúncia del conveni feta per 
qualsevol de les dues parts.

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

[localitat], xx de xxxxxx de xxxx. Girona, xx de xxxxxx de xxxx.

Per [l’ajuntament/ consell comarcal/ ens local/ organisme] Per la Diputació de Girona

[òrgan unipersonal de govern o gestió] [òrgan  unipersonal  de  govern  o 
gestió]

[Signatura] [Signatura]

[nom i cognoms] [nom i cognoms]

El/La Secretari/a El/La Secretari/a

[Signatura] [Signatura]

[nom i cognoms] [nom i cognoms]


