
                                                          

 

 

Conveni de col·laboració entre el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i la Diputació de 

Girona per a la gestió del Sistema d’Intermediació Laboral (SIL) 

 

Parts 

D’una part, el senyor Juan José Torres López, director del Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya, nomenat en el DECRET 363/2021, de 28 de setembre, en ús de les facultats 
que li són conferides d’acord amb l’article 27 de la Llei 13/2015, de 9 de juliol, 
d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. 

De l’altra, el senyor Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de Girona, en 
virtut de les facultats conferides per acord de la Junta de Govern de 2 de novembre de 
2021, assistit en aquest acte pel secretari general, el senyor Jordi Batllori i Nouvilas, que 
actua com a fedatari d’acord amb el que disposa l’article 3.2 i del Reial decret 128/2018, 
pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració local amb habilitació 
de caràcter nacional. 

Antecedents 

Primer. El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya és l’organisme de l’Administració de 
la Generalitat responsable de l’ordenació, el desenvolupament, l’execució, el seguiment 
i l’avaluació dels serveis i programes que despleguen la política d’ocupació de 
Catalunya, en el marc legal vigent. 

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya té personalitat jurídica pròpia, autonomia 
administrativa, econòmica, financera, i plena capacitat d’obrar en l’exercici de les 
funcions que té encomanades i per al compliment de les seves finalitats, i també per a 
la gestió del seu patrimoni, d’acord amb el que estableixen la Llei esmentada, les 
disposicions que la despleguen i la legislació general d’entitats autònomes que siguin 
aplicables. 

La missió del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya és millorar l’ocupabilitat de les 
persones i donar suport a les empreses per millorar-ne la competitivitat mitjançant la 
planificació, l’organització, la gestió i la integració del conjunt de serveis i de programes 
ocupacionals. 

Segon. El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya té un portal propi d’intermediació 
anomenat Feina Activa que, de manera lliure i gratuïta, posa a disposició dels candidats 
les ofertes de treball de les empreses, i a disposició de les empreses, les persones que 
cerquen ocupació. 

Tercer. La Diputació de Girona, com a administració pública d’àmbit local i d’acord amb 
l’article 36 de la Llei reguladora de bases del règim local, té les competències pròpies 
que li atribueixin les lleis de l’Estat i de les comunitats autònomes en els diferents sectors 
de l’acció pública i, en tot cas, entre d’altres, la de cooperació en el foment del 
desenvolupament econòmic i social, d’acord amb les competències de les altres 
administracions públiques en aquest àmbit. 



                                                          

 

En aquest sentit, l’article 4 del Reial decret legislatiu 3/2015, de 23 d’octubre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei d’ocupació, preveu la dimensió local de la política 
d’ocupació. Concretament, les polítiques d’ocupació, en el seu disseny i model de gestió, 
han de tenir en compte la dimensió local per ajustar-les a les necessitats del territori, de 
manera que afavoreixin les iniciatives de generació d’ocupació en l’àmbit local i hi donin 
suport. 

De conformitat amb la Constitució, amb els estatuts d’autonomia i amb la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, els serveis públics d’ocupació de 
les comunitats autònomes, en execució de les accions i les mesures de polítiques 
actives, poden establir els mecanismes de col·laboració oportuns amb les entitats locals. 

Quart. La Diputació de Girona coordina la Xarxa de Serveis Locals de Promoció 
Econòmica de la demarcació de Girona. 

Cinquè. Les parts signatàries consideren oportú desenvolupar línies de col·laboració en 
l’àmbit de l’ocupació a Catalunya, dins el marc de les tecnologies de la informació i de 
la comunicació, i concretament en la gestió d’un sistema d’intermediació laboral, 
mitjançant el portal d’ocupació Feina Activa del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.  

Sisè. El Sistema d’Intermediació Laboral té com a objectius, entre d’altres, posar a 
l’abast dels ciutadans, i especialment de les persones desocupades, ofertes de feina, 
amb un criteri ampli que inclogui tant el sector privat com el sector públic. 

Setè. Les parts consideren que treballen en temes d’interès comú i que, per tant, la 
col·laboració mútua pot ser en molts aspectes valuosa i eficaç. 

Vuitè. En aquest sentit, el 27 de desembre de 2010 es va signar el Conveni marc entre 
el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i la Diputació de Girona per a la creació i 
desenvolupament d’un sistema d’orientació i intermediació laboral. Posteriorment, el 17 
d’abril de 2012, es va signar el Conveni específic entre el Servei d’Ocupació de 
Catalunya i la Diputació de Girona per a la creació d’un sistema d’orientació i 
intermediació laboral. 

Així, a l’hora de valorar les possibles fórmules que, a l’empara de la normativa legal 
vigent, permetin continuar articulant la col·laboració ja iniciada amb convenis anteriors, 
es considera necessari formalitzar-ne un de nou que permeti avançar cap a objectius 
comuns, evitant duplicitat d’actuacions i economitzant recursos.  

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per subscriure aquest 
conveni, d’acord amb les següents  

Clàusules 

Primera. Objecte del conveni  

L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de col·laboració entre el Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya i la Diputació de Girona i per respondre a la necessitat de 
desenvolupar conjuntament amb les entitats locals les competències en l’àmbit del 
mercat de treball que el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya exerceix a la província 



                                                          

 

de Girona. Aquesta col·laboració es consolida amb la utilització de l’eina comuna 
Sistema d’Intermediació Laboral (SIL).  

Segona. Descripció de les actuacions 

Les actuacions que es desenvolupen en el marc d’aquest conveni són: 

La col·laboració, dins l’àmbit de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica de 
la demarcació de Girona, en la intermediació laboral entre empreses i treballadors 
mitjançant el SIL, i el suport en l’ús del portal Feina Activa. 

Els destinataris a qui es dirigeixen aquestes actuacions són els ciutadans i les empreses 
preferentment dintre de la demarcació territorial de Girona. 

Tercera. Compromisos de la Diputació de Girona 

Oferir el Servei d’Intermediació Laboral a les entitats locals membres de la Xarxa de 
Serveis Locals de Promoció Econòmica que ho desitgin, amb la finalitat de subministrar 
les eines i la metodologia del sistema d’intermediació que el Servei Públic d’Ocupació 
de Catalunya posa al seu abast tant per realitzar actuacions amb empreses com per 
donar suport als candidats. 

Transmetre a les entitats locals, mitjançant aquest servei, tant els objectius com les 
obligacions relacionats amb la col·laboració de les persones del seu àmbit en la 
prestació del servei d’intermediació. 

Comunicar al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya la llista d’entitats locals membres 
de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica en el moment en què es donin 
d’alta al servei. 

Vetllar per la utilització correcta del portal Feina Activa del Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya, que s’utilitzarà tant a la Diputació de Girona com a les entitats locals per a la 
col·laboració en la prestació del servei d’intermediació, i vetllar també per tots els 
aspectes relacionats amb la clàusula d’encàrrec de tractament de les dades. Amb 
l’objectiu de garantir el tractament de dades, la Diputació de Girona es reserva el dret 
de donar de baixa els gestors laborals que estiguin inactius. 

Validar les altes i les baixes dels usuaris al portal Feina Activa, tant de la mateixa 
Diputació de Girona com de les entitats locals que usin el portal. En aquest sentit, la 
Diputació de Girona és l’únic interlocutor amb l’Àrea TIC del Servei Públic d’Ocupació 
de Catalunya. 

Impulsar accions per afavorir i facilitar l’organització i la coordinació entre les entitats 
locals i les oficines de treball de la província de Girona. Les ofertes de treball publicades 
per les entitats locals mitjançant el portal Feina Activa que no obtinguin candidats vàlids, 
caldrà comunicar-les a l’oficina de treball del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
corresponent per tal que ampliï la cerca de candidats amb els seus recursos. 

Fer propostes de millora de l’aplicació i de nous desenvolupaments a través de la 
Comissió Mixta de Seguiment, prevista en la clàusula onzena d’aquest conveni. 



                                                          

 

Coordinar i donar suport als usuaris de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció 
Econòmica gestionant la relació amb els responsables del projecte en el Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya, mitjançant els representants de la Comissió Mixta de 
Seguiment d’aquest conveni. 

Difondre la formació de millora de l’ocupabilitat a la demarcació de Girona amb el portal 
Formació en Xarxa de la Diputació de Girona.  

Quarta. Compromisos del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 

Es posa a disposició de la Diputació de Girona una eina telemàtica per col·laborar en el 
Sistema d’Intermediació Laboral, basada en el portal Feina Activa, que permet: 

– Donar d’alta al portal Feina Activa entitats locals i centres de treball vinculats a 
la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica de la Diputació de Girona 
(així com els usuaris associats a aquests centres de treball), per fer possible la 
gestió de candidats i d’ofertes de treball. 

– Proporcionar un accés al portal Feina Activa als gestors de les entitats 
locals amb un perfil que els permeti col·laborar en la gestió de candidats i 
ofertes de treball.  

Aquest perfil permetrà als gestors de les entitats locals: 

– Registrar nous candidats i accedir a les dades dels candidats ja registrats, 
prèvia autorització seva, en els serveis següents: gestió de la zona privada 
d’usuaris candidats accedint-hi a través del NIF, gestió i actualització de 
currículums, gestió de candidatures a ofertes, cerca d’ofertes en nom dels 
candidats i gestió de les comunicacions.  

– Facilitar a les empreses els serveis següents: creació d’ofertes, gestió de 
candidatures, cerca de currículums i gestió de totes les ofertes introduïdes per 
qualsevol gestor de la mateixa entitat local. 

–  
El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya també es compromet a: 

– Facilitar les estadístiques, amb la periodicitat que es determini, relacionades amb 
l’activitat al portal que generin les diferents entitats gestores de la xarxa de la 
Diputació de Girona, així com altres extraccions que siguin necessàries per a la 
gestió de les entitats des de la Diputació. 

– Implementar les bases del model de treball en xarxa per col·laborar en el servei 
d’intermediació. 

– Fer-se càrrec de la formació dels gestors de la Diputació de Girona i de les 
entitats locals tant pel que fa al model de treball en xarxa com a la utilització de 
l’aplicació Feina Activa. 

– Assegurar el manteniment i la millora del portal Feina Activa. 
– Facilitar a la Diputació de Girona l’accés al fitxer amb l’oferta dels cursos de 

formació ocupacional per a la formació del Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya i formació continua del Consorci de Formació Contínua de Catalunya 
en l’àmbit de la província de Girona, amb la finalitat de fer-ne difusió. 



                                                          

 

– Facilitar a la Diputació l’accés al fitxer amb les ofertes laborals del portal Feina 
Activa, en l’àmbit de la província de Girona, amb la informació necessària per 
fer-ne difusió. 

Cinquena. Execució 

Prèviament a l’inici de l’activitat per part de les entitats locals referida a la col·laboració 
en la intermediació objecte d’aquest conveni, és necessari haver establert les condicions 
de la col·laboració entre la Diputació de Girona i cadascuna de les entitats locals.   

– Aquesta possibilitat de col·laboració entre la Diputació de Girona i les entitats locals 
s’ha d’incloure en el Catàleg de serveis de la Diputació de Girona, dintre del Pla de 
Serveis del Departament de Promoció i Desenvolupament Econòmic i Local. Cada 
ajuntament que ho sol·liciti, prèvia aprovació pel Ple de la Diputació, s’integrarà en 
aquest servei.  

– La Diputació de Girona ha de crear un registre de les persones de la mateixa 
organització i de cada entitat local que actuaran com a gestors d’intermediació. Aquesta 
informació s’ha de mantenir actualitzada, afegint a la llista cada persona que sigui 
donada d’alta com a usuari del portal Feina Activa en el moment de fer-ho. 

– Tots els gestors registrats han d’haver participat en les accions de formació 
programades sobre la utilització del portal Feina Activa o conèixer el funcionament de 
l’aplicació abans d’autoritzar-ne l’ús. 

Mentre el conveni sigui vigent, s’hi podran incorporar les entitats locals que ho desitgin. 
L’accés al servei de la Diputació de Girona queda condicionat únicament per aquesta 
finalitat i pel fet d’haver passat per la formació tècnica i metodològica adient. 

Igualment, es podran desvincular de la col·laboració les entitats locals que s’estimi 
convenient, sempre d’acord amb el que estipuli el Pla de Serveis de la Diputació de 
Girona. 

Sisena. Protecció de dades de caràcter personal 

Ambdues parts es comprometen a complir estrictament la normativa reguladora de 
protecció de dades de caràcter personal d’acord amb el que determina 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 pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament 
general de protecció de dades) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció 
de dades personals i garantia dels drets digitals, així com a complir aquella altra 
normativa reguladora de protecció de dades de caràcter personal que sigui aplicable 
durant la vigència d’aquest conveni i que no contradigui la normativa aplicable 
esmentada, s’hi oposi o hi sigui incompatible. 

Les parts signants també es comprometen a complir les previsions que estableix la Llei 
orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal 
i familiar i a la pròpia imatge, i la resta de normativa que sigui aplicable. 



                                                          

 

Setena. Encàrrec de tractament de dades 

Atès que l’ús del portal Feina Activa, com a eina de col·laboració en la intermediació, 
l’alta i la gestió de candidats, comporta la necessitat de tractament de dades de caràcter 
personal, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya encarrega a la Diputació de Girona 
el tractament de les dades personals referents al tractament denominat «Portal Feina 
Activa» descrit en l’annex 1 d’aquest conveni, de conformitat amb les clàusules que 
regeixen aquest encàrrec i que consten com a annex 2 d’aquest conveni. 

Vuitena. Contraprestacions econòmiques 

Les actuacions a què fa referència aquest conveni no comporten contraprestacions 
econòmiques entre les parts. 

Novena. Senyalització de les actuacions, publicitat i difusió  

La realització d’actes públics de difusió i promoció que es derivin de les accions previstes 
en aquest Conveni han de ser coordinades entre el Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya i la Diputació de Girona. S’ha de notificar amb antelació qualsevol 
compareixença oficial que es faci relacionada amb les accions previstes en aquest 
conveni. 

En tot cas, en totes les mesures d’informació i comunicació que es realitzin, s’ha 
d’incloure el logotip del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el senyal de la 
Generalitat de Catalunya. Les mides i la distribució han de ser les que indiqui la pàgina 
d’identitat corporativa de la Generalitat de Catalunya referents al Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya, que es poden trobar a l’enllaç: 

http://identitatcorporativa.gencat.cat/web/.content/Documentacio/descarregues/dpt/CO

LOR/Treball/manual_SOC.pdf 

Desena. Publicitat del conveni 
 
De conformitat amb l’article 14 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern, i en compliment dels requisits concrets de 
l’apartat 2, aquest conveni de col·laboració s’ha de publicar en el Registre de convenis 
de col·laboració i cooperació de la Generalitat i integrar-lo al portal de transparència. 

Onzena. Comissió Mixta de Seguiment 

Per tal de garantir el desenvolupament correcte del conveni, facilitar la comunicació de 
les iniciatives de les parts signatàries i poder resoldre els dubtes d’interpretació que 
sorgeixin respecte a les clàusules que conté, així com les discrepàncies que hi pugui 
haver en la seva aplicació, es crea una comissió mixta de seguiment, integrada per un 
mínim de tres representants de cadascuna de les parts signants. 

La Comissió Mixta de Seguiment s’ha de reunir sempre que ho sol·liciti una de les parts 
o almenys un cop a l’any. 

Les funcions de presidència de la Comissió esmentada, les ha d’exercir un dels 
membres designats pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. 



                                                          

 

La Comissió Mixta de Seguiment és l’encarregada de les funcions següents: 

• Interpretar les diferents clàusules d’aquest conveni. 

• Sol·licitar la informació que consideri necessària per al seguiment correcte del 
conveni. 

• Proposar la modificació de les clàusules del conveni o les mesures correctores 
oportunes i, si escau, la revisió corresponent quan circumstàncies excepcionals 
impedeixin la consecució dels objectius o dels compromisos previstos. 

• Acordar la tramitació de pròrrogues d’aquest conveni. 

• Altres funcions que li siguin expressament encarregades per les parts d’aquest 
conveni. 

Per a l’adopció de les propostes es requereix la majoria de cadascuna de les parts. 

En tot el que fa referència a la constitució de la Comissió per a la realització de les seves 
sessions i deliberacions, s’ha de procedir d’acord amb l’article 17 de la Llei 26/2010, de 
3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, que regula el règim jurídic dels òrgans col·legiats.  

Dotzena. Resolució i interpretació 

El conveni s’extingirà per les causes de resolució que recull l’article 51 de la Llei 40/2015, 
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 

Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació d’aquest conveni o 
l’incompliment de les obligacions que se’n derivin s’han de resoldre de mutu acord entre 
les parts i, si no és possible, s’han de sotmetre a la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 

Tretzena. Extinció  

El conveni es pot extingir per mutu acord de les parts, per impossibilitat sobrevinguda 
per desenvolupar les activitats que s’hi preveuen o per denúncia de qualsevol de les 
parts, que s’ha de comunicar de forma fefaent, o per qualsevol altra causa de resolució 
recollida en la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, esmentada 
en la clàusula dotzena d’aquest conveni. 

Catorzena. Règim jurídic 

Aquest conveni té caràcter administratiu i obliga les entitats signatàries de conformitat 
amb les previsions acordades, i en el que no preveu específicament es regeix per la 
regulació dels convenis, per les normes comunes de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic, i per la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, modificada per la Llei 
10/2011, de 29 de desembre, com també per la resta de la normativa que sigui 
materialment aplicable a l’objecte del conveni. 

Quinzena. Vigència  



                                                          

 

Aquest conveni té efecte durant un any a partir de la signatura, prorrogable 
automàticament fins a un màxim de quatre anys, sens perjudici que qualsevol de les 
parts pugui denunciar-lo i n’insti la resolució, amb el requisit previ de comunicar-ho a 
l’altra part amb una antelació mínima de tres mesos de la data de la resolució efectiva. 

I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, les parts el signen. 

  



                                                          

 

 

Annex 1. Informació del tractament «Portal Feina Activa» 

Responsable del tractament: Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. 

Activitat: Portal Feina Activa. 

Delegat de protecció de dades: Llull, 297-307, 08019 Barcelona.  dpd.soc@gencat.cat 

Òrgan administratiu responsable: Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. 

Categoria de dades tractades: dades de caràcter identificatiu, característiques personals, 
circumstàncies socials, detalls d’ocupació professionals i acadèmiques i professionals. 

Finalitat de l’activitat del tractament: facilitar la intermediació entre persones que busquen 
feina i empreses que volen cobrir llocs de treball. 

Categories d’interessats: empleats, demandants d’ocupació, representants legals i 
persones de contacte. 

Col·lectius vulnerables: no aplicable. 

Període de conservació: no s’ha definit. 

Categories de cessionaris: no aplicable. 

Categories d’encarregats de tractament: serveis informàtics i prestació ordinària de 
serveis. 

Llista de països per a transferències fora d’EEE:  no aplicable. 

Mesures de seguretat aplicables: s’han d’aplicar les mesures determinades pel Marc de 
ciberseguretat per a la protecció de dades (MCPD). 

Base legal: consentiment de la persona interessada. 

 

 

Annex 2. Encàrrec de tractament 

Mitjançant aquesta clàusula s’habilita la Diputació de Girona, dintre de l’àmbit territorial 
de la seva competència, com a entitat encarregada del tractament, per compte del 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, responsable del tractament, per tractar les 
dades de caràcter personal necessàries per a la col·laboració en la prestació del Servei 
d’Intermediació Laboral entre empreses i candidats inscrits al portal Feina Activa, en els 
termes previstos per l’article 28 del 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 pel qual es 
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades o RGPD), 



                                                          

 

norma europea en vigor des del 25 de maig de 2018, i per la Llei orgànica 3/2018, de 5 
de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD). 

 

1. L’encàrrec del  tractament consistirà a: 

Gestionar l’alta de les entitats locals que, a través de l’accés al SIL, ofereixin el servei 
directe a candidats i/o empreses.  

Controlar l’activitat d’aquests entitats locals pel que fa a la protecció de dades personals 
i el servei ofert d’intermediació segons les directrius del Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya. 

Controlar mitjançant dades estadístiques l’activitat de les entitats locals que presten el 
servei. 

En cap cas la Diputació de Girona no pot tractar de forma directa les dades dels 
candidats. Aquest tractament s’ha de fer a través de la subcontractació amb entitats 
locals. 

2. Identificació de les dades afectades 

Per a l’execució de les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest 
encàrrec, l’entitat Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, responsable del tractament, 
posa a disposició de la Diputació de Girona, encarregada del tractament, les dades dels 
usuaris del portal Feina Activa del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, inscrit al 
Registre de Protecció de Dades de Catalunya. 

3. Durada 

Aquest encàrrec de tractament és vigent mentre sigui vigent aquest conveni. 

4. Obligacions de l’encarregat del tractament 

La Diputació de Girona, com a encarregada del tractament, i tot el seu personal se 
sotmeten a la normativa de protecció de dades i assumeixen el compliment estricte de 
les clàusules següents: 

1. L’aplicació de confidencialitat i secret professional per part de 
l’encarregat del tractament respecte de la informació a la qual pugui 
accedir en funció de les seves responsabilitats i en compliment del 
servei contractat. 
 

2. L’aplicació de les mesures de seguretat que estableix la Llei 
orgànica 3/2018, de 5 de de desembre, de protecció de dades 
personals i garantia dels drets digitals (en endavant LOPDGDD), i el 
Reglament (UE) núm. 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 (en endavant RGPD), respecte de la informació i 



                                                          

 

els fitxers de dades de caràcter personal als quals pugui accedir per 
raó de l’encàrrec formalitzat. 
 

3. Tractament de les dades personals a les quals tingui accés en 
compliment de l’encàrrec, d’acord amb el que disposa l’article 12.2 
de l’LOPDGDD. En aquest sentit, l’encarregat del tractament es 
compromet a adequar les normes de seguretat corresponents en 
relació amb les necessitats i els riscos derivats del contracte 
formalitzat (segons el que estableix l’article 81 de l’RGPD). 
 

4. Així mateix, es compromet a implementar les mesures de seguretat 
que disposen els articles 89 i següents de l’RGPD per tal que els 
seus treballadors, col·laboradors i subcontractistes les compleixin. 
 

5. En aquest sentit, l’encarregat del tractament es compromet a 
formar i informar el seu personal, col·laboradors i subcontractistes 
de les obligacions que estableix aquest conveni, així com de les 
obligacions derivades de les mesures de seguretat aplicables. 
 

6. Aquestes obligacions de confidencialitat de tots els seus 
treballadors, col·laboradors i subcontractistes tenen una durada 
indefinida i es mantindran en vigor amb posterioritat a la finalització, 
per qualsevol causa, de la relació entre aquests i l’encarregat del 
tractament. 
 

7. L’encarregat del tractament, respecte a les dades a les quals tingui 
accés en l’exercici de les activitats contractades, s’obliga a: 
 

a. Utilitzar les dades només per a la finalitat objecte de 
l’encàrrec, sense poder fer-ne cap altre ús. 

b. Mantenir la confidencialitat i integritat de la informació i evitar 
la destrucció o modificació de dades. 

c. Aplicar tots els controls de seguretat per garantir la seguretat 
de la informació. 

d. No donar accés a la informació a persones no adscrites a la 
prestació de serveis, llevat que comptin amb l’autorització 
expressa del responsable del fitxer. 

e. No fer còpies de la informació a què tingui accés i no extreure 
dades en cap format, incloent-hi l’enviament telemàtic. 

f. Notificar al responsable del fitxer de forma fefaent i 
immediata qualsevol incidència o possible problema rela-
cionat amb la seguretat de la informació que pugui afectar la 
integritat o la confidencialitat de les dades. 

g. En el supòsit que els treballadors, col·laboradors  o subcon-
tractistes realitzin els serveis contractats a les instal·lacions 



                                                          

 

del responsable del fitxer, es tindrà una especial cura en el 
compliment efectiu de tota la normativa de l’LOPDGDD i 
l’RGPD, així com de les clàusules presents en aquest 
document. 
 

8. Les dades i informació a què tingui accés l’encarregat del tractament 
per motiu d’aquest encàrrec són de propietat única i exclusiva del 
responsable del fitxer, sense que l’encàrrec suposi, en cap cas, 
transmissió, alienació i/o cessió de les dades esmentades. 
 

9. En cas que l’encarregat del tractament destini les dades a què 
tingui accés a una altra finalitat que l’estrictament contractada, 
haurà de respondre de les infraccions en què hagi incorregut 
personalment d’acord amb les disposicions de l’article 12.4 de 
l’LOPDGDD. 
 

10. L’encarregat del tractament s’obliga a tornar immediatament les 
dades que se li hagin facilitat i, si s’escau, els suports on constin, 
un cop finalitzada la relació contractual. 
 

11. Aquest retorn ha de comportar l’esborrament de totes les còpies de 
les dades existents (en el cas que s’hagin autoritzat de forma 
expressa a fer-ne) als equips informàtics, de manera que se 
n’impedeixi la reutilització. 
 

12. L’encarregat del tractament es compromet, tant per la seva part 
com per part dels seus treballadors, col·laboradors  i/o 
subcontractistes, a complir el deure de secret, absoluta 
confidencialitat i reserva sobre qualsevol dada i informació a què 
hagi tingut accés en virtut de l’encàrrec. 
 

13. Els deures de secret i confidencialitat, així com l’obligació de 
compliment de l’LOPDGDD i l’RGPD per part de l’encarregat del 
tractament tenen caràcter indefinit i, per tant, restaran vigents 
durant la prestació del servei així com un cop extingida la relació 
amb el responsable del fitxer establerta per aquest encàrrec. 

 

5. Subcontractació  

S’autoritza la Diputació de Girona, com a encarregada del tractament, a subcontractar, 
mitjançant l’alta al SIL, a les entitats locals les prestacions que comportin els tractaments 
següents:  

– Gestió d’usuaris candidats del portal Feina Activa, que implica l’accés a les dades, la 
recollida i modificació d’informació i la inscripció de candidats a ofertes. 



                                                          

 

– Gestió d’ofertes, que implica l’alta d’ofertes i la gestió dels candidats inscrits mitjançant 
Feina Activa. 

En el cas de les subcontractacions, la Diputació de Girona les ha de comunicar per escrit 
al responsable amb una antelació mínima de tres dies previs a l’alta de l’entitat local 
subcontractada. 

Les entitats locals, com a subcontractistes, també tindran la condició d’encarregats del 
tractament i estaran obligades igualment a complir les obligacions establertes en aquest 
document per a l’encarregat del tractament, i les instruccions que dicti el responsable. 

 

6. El portal Feina Activa ha de ser el sistema utilitzat per a la gestió de la informació. 

L’accés a les dades serà remot, mitjançant un sistema d’autenticació dels usuaris 
registrats. En cap cas l’encarregat del tractament pot incorporar les dades als seus 
propis sistemes. 

L’encarregat del tractament ha de posar en coneixement del responsable del tractament, 
de forma immediata, qualsevol incidència que es produeixi durant l’execució del 
contracte que pugui afectar la integritat o la confidencialitat de les dades de caràcter 
personal tractades. 

 

7. Obligacions del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a responsable del 
tractament 

Facilitar les claus per a l’accés al portal Feina Activa del personal de la Diputació de 
Girona, degudament acreditat, que hagi de dur a terme la prestació. 

Adoptar les mesures de seguretat exigibles, d’acord amb l’article 32 del RGPD. 

Vetllar per tal que l’encarregat del tractament compleixi les mesures de seguretat 
establertes i la resta d’obligacions i principis que estableix la normativa de protecció de 
dades. 

8. Exercici de drets 

Les entitats locals que actuïn d’acord amb la funció d’incorporació d’informació de 
persones candidates a les aplicacions del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya tenen 
el deure d’informació que recull l’article 13 del RGPD. Aquesta informació cal facilitar-la 
quan les dades s’obtenen de l’interessat, mitjançant un mecanisme que acrediti que s’ha 
facilitat aquesta informació a cadascun dels candidats. Aquest deure ha de constar de 
forma explícita en el servei que subscrigui la Diputació de Girona amb cadascuna de les 
entitats locals. 

Quan les persones afectades exerceixin els drets d’accés, rectificació, supressió, 
oposició al tractament i sol·licitud de limitació del tractament davant l’encarregat del 
tractament, aquest ha de deixar constància de la presentació i comunicar-ho per correu 



                                                          

 

electrònic a l’adreça que indiqui el responsable. La comunicació s’ha de fer de forma 
immediata, i en cap cas més enllà del dia laborable següent a la recepció de la sol·licitud, 
juntament, si escau, amb les altres informacions que puguin ser rellevants per resoldre 
la sol·licitud. 
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