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CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI AOC I LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LA PROMOCIÓ I EL DESENVOLUPAMENT 
DE PROJECTES I SERVEIS D’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA EN LES 
ADMINISTRACIONS LOCALS CATALANES.

ENTITATS QUE INTERVENEN

Diputació de Barcelona, representada pel President, Excm. Sr. Antoni Fogué Moya,
assistit en aquest acte per la Secretària delegada Sra. Júlia Fajardo García, en virtut 
de les facultats delegades en el Decret de la Presidència de la Corporació de data 22 
de març de 2010 (BOPB núm. 77, de 31.03.2010).

Consorci Administració Oberta de Catalunya, representat pel Sr. Joan A. Olivares i 
Obis, com a director gerent, que actua per delegació del President del Consorci AOC 
(resolució d’autorització de signatura de data 14 de desembre de 2010).

Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal necessària en la representació en la 
qual intervenen per subscriure aquest conveni i

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ

L'administració electrònica persegueix millorar la transparència, l'eficàcia i la qualitat 
del sector públic a Catalunya per mitjà de l'ús dels mitjans electrònics en les relacions 
entre les entitats del sector públic, els ciutadans, les empreses i les organitzacions.

El desenvolupament de l'administració electrònica no el pot emprendre d'una manera 
aïllada cadascuna de les administracions públiques catalanes. La distribució de 
competències entre les diverses administracions públiques catalanes, la complexitat 
tècnica inherent a l'administració electrònica, els constants i ràpids canvis tecnològics, 
els recursos disponibles i els recursos necessaris per a avançar en el 
desenvolupament de l'administració electrònica o la major proximitat als ciutadans, són 
alguns motius que ens permeten apuntar la necessitat d'avançar conjuntament vers 
una administració pública en xarxa.

El Consorci Administració Oberta de Catalunya (en endavant Consorci AOC), constituït 
per l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el Consorci LOCALRET, és l’ens 
encarregat d’impulsar i desenvolupar l’ús dels mitjans electrònics per les entitats del 
sector públic de Catalunya. La Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans 
electrònics al sector públic de Catalunya, configura el Consorci AOC com l’ens que 
instrumentalitza la cooperació i col·laboració entre l’Administració de la Generalitat i els 
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ens locals en matèria d’ús dels mitjans electrònics i li atribueix, entre d’altres, les 
funcions de desenvolupar aplicacions, eines i serveis electrònics; desenvolupar i 
executar mesures de foment de l’Administració de la Generalitat amb els ens locals en 
matèria de l’ús dels mitjans electrònics i desenvolupar aplicacions que ha de posar a 
disposició dels ens locals perquè es puguin complir els drets dels ciutadans que 
estableix la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis 
públics.

La Diputació de Barcelona (d’ara endavant, Diputació) és un ens local supramunicipal 
de caràcter representatiu i d'elecció indirecta, a qui li correspon el govern i 
l'administració dels interessos de l'agrupació dels municipis del seu àmbit territorial. La
Diputació es defineix com a impulsora de la modernització de l'administració local del 
seu àmbit territorial.

Així, la Diputació ofereix als ajuntaments, especialment als de menor capacitat 
econòmica i de gestió, serveis d'assistència municipal per facilitar l’exercici de  les 
seves competències i, d’acord amb l’esmentat anteriorment, impulsa la seva 
modernització administrativa. Aquestes funcions s’han de dur a terme en un marc de 
col·laboració amb els ajuntaments i amb les altres institucions públiques que actuen en 
l’àmbit provincial en l’assoliment de les mateixes finalitats.

El Consorci AOC i la Diputació valoren molt positivament la col·laboració mantinguda 
des de l’any 2007 en que es va subscriure un conveni de col·laboració prorrogat per 
sengles addendes fins l’any 2010.

A través de la Diputació, el Consorci AOC assoleix una millor integració i prestació dels 
serveis que ofereix als ens locals. Tanmateix tant el Consorci AOC com la Diputació 
tenen interès en desenvolupar i cofinançar projectes impulsats per la Diputació per a 
millorar la gestió interna dels ajuntaments del seu àmbit territorial i la prestació dels 
serveis als ciutadans.

És per tot això que el Consorci AOC i la Diputació, amb l’objectiu bàsic de sumar 
esforços tant a nivell humà, com tècnic, com econòmic per tal de prestar millors 
serveis als municipis especialment als de menor capacitat econòmica i de gestió,
formalitzen aquest conveni marc de col·laboració que es regirà pels següents:

PACTES

Primer.- Objecte
L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de general de col·laboració entre el 
Consorci AOC i la Diputació de Barcelona en matèria de promoció de l’administració 
electrònica i de suport als ens locals del seu àmbit territorial per a l’ús intensiu de les 
TIC en la producció i distribució de serveis públics.

En desenvolupament d’aquest marc general de col·laboració s’establiran convenis 
específics que recolliran les accions concretes de col·laboració entre els diferents 
àmbits de la Diputació i el Consorci AOC i es formalitzaran a l’empara d’aquest 
Conveni marc.

Segon.- Línies de col·laboració
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La col·laboració entre la Diputació i el Consorci AOC es desenvoluparà en els dos 
àmbits següents:

A. La prestació als ens locals de l’àmbit territorial de la Diputació dels serveis 
del Consorci AOC.
Les accions concretes de col·laboració de la Diputació en la prestació dels serveis 
dels Consorci AOC als ens locals del seu àmbit territorial es desenvoluparan 
mitjançant convenis específics que hauran de detallar, la durada, els resultats, les 
obligacions que assumiran cadascuna de les parts, el seu finançament, així com el 
procediment d’incorporació dels ens locals de la província com a beneficiaris
d’aquets serveis.

B. La participació del Consorci AOC en les actuacions de la Diputació per a la 
millora de la gestió interna i la prestació de serveis als ciutadans mitjançant 
l’ús intensiu de les TIC.
Aquesta participació es formalitzarà mitjançant els corresponents convenis i, en la 
mesura que comporti aportacions econòmiques pel Consorci AOC, d’acord amb 
l’establert en el seu pressupost.

Tercer.- Comissió de seguiment
El seguiment d’aquest conveni marc es realitzarà conjuntament per les parts. A aquest 
efecte es constitueix una Comissió de seguiment formada per un representant 
designat per cada una de les parts, assistits pels responsables tècnics que considerin 
oportú.  Actuarà com a secretària la cap de l’Assessoria Jurídica i Relacions 
Interadministratives del Consorci AOC.

Aquesta Comissió es reunirà anualment  durant el segon semestre de l’any.

Les funcions de la Comissió són: 

Definir i actuacions concretes a realitzar en execució d’aquest conveni.

Vetllar pel seu correcte desenvolupament i formular les corresponents propostes 
de millora.

Proposar nous àmbits d’actuació respectiva i de col·laboració entre les parts  i 
impulsar, si s’escau, la tramitació dels convenis específics a aquest conveni.

Avaluar els informes d’execució del conveni i retre comptes a les corresponents 
institucions dels resultats i possibles incidències que puguin succeir.

La interpretació del present conveni i la resolució de possibles conflictes amb 
caràcter previ a la submissió a la jurisdicció contenciosa administrativa.

Qualsevol altra que li atorguin les parts de mutu acord.

Quart.- Vigència
Aquest conveni tindrà vigència des de la data de la seva signatura fins el 31 de 
desembre de 2011 i es prorrogarà automàticament per períodes anuals, a menys que 
una de les parts manifesti, per escrit i amb una antelació mínima de dos mesos, la 
seva voluntat de no prorrogar-lo
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Cinquè.- Relacions amb els ens locals beneficiaris del projectes treballats 
conjuntament AOC/Diputació
Per tal de facilitar als ens locals de la província l’aprofitament dels serveis i productes 
que presta el Consorci AOC i la Diputació de Barcelona es fixarà en cadascun dels 
convenis específics referits a productes i/o serveis concrets el marc de relació i 
d’obligacions entre el Consorci AOC, la Diputació de Barcelona i l’ens local beneficiari.

Sisè.- Causes de resolució
Són causes de resolució del conveni el mutu acord de les parts que hi intervenen i 
qualsevol altra de les previstes per la normativa vigent.

Setè.- Legislació aplicable i jurisdicció competent
Aquest conveni té naturalesa jurídica administrativa i per a la resolució dels conflictes 
que poguessin sorgir de la seva interpretació, compliment, extinció, resolució i efectes, 
les parts se sotmeten a la Jurisdicció contenciosa administrativa.

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

Per la Diputació de Barcelona

Excm. Sr. Antoni Fogué Moya
President

Pel Consorci Administració Oberta
de Catalunya

Sr. Joan A. Olivares i Obis
Director gerent

Sra. Júlia Fajardo García
Secretària delegada
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