
                                                        

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI ADMINISTRACIÓ 
OBERTA ELECTRÒNICA DE CATALUNYA I EL CONSELL DE COL·LEGIS 
D’ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DE CATALUNYA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE SERVEIS TELEMÀTICS D’INTERCANVI 
D’INFORMACIÓ 
 
Barcelona,  24 d’abril 2008 
 
 
REUNITS: 
 
D’una part, l’Honorable Sr Jordi Ausàs i Coll president del Consorci 
Administració Oberta Electrònica de Catalunya (Consorci AOC), que actua de 
conformitat amb les facultats conferides per l’article 11 dels seus Estatuts, 
publicats per Resolució GAP/1392/2004, de 6 de juliol. 
 
I de l’altra part, el Sr. Joan Ribó i Casaus, amb NIF número 37.300.458-R, en 
qualitat de president del Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de 
Catalunya (en endavant Ccetic) i en representació de la mateixa Corporació, 
amb CIF número Q-5856411-C i amb domicili social al Passeig de Gràcia, 50, 
5ª planta, de Barcelona. 
 
Ambdues entitats tenen i es reconeixen mútuament capacitat legal suficient per 
a l’atorgament d’aquest document i, 
 
 
MANIFESTEN: 
 
I.- El Consorci AOC és una entitat pública de caràcter associatiu amb 
personalitat jurídica pròpia, format per la Generalitat de Catalunya i el Consorci 
local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les 
noves tecnologies, Localret, que té per objecte amb caràcter general, d’acord 
amb l’article 4 dels seus estatuts, la implantació dels sistemes electrònics 
necessaris per prestar els serveis que les administracions publiques 
consorciades determinin. 
 
II.- El Consorci AOC va signar un conveni, en data 22 d’octubre de 2006, amb 
el Departament de Governació i Administracions Públiques en representació de 
la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, el Consorci Localret, 
l’anomenat Conveni marc de col·laboració per a  l’impuls i el desenvolupament 
de la interoperabilitat dels  sistemes d’informació de les Administracions 
Catalanes, al que es poden adherir els ens locals. En aquest conveni 
s’encarrega al Consorci AOC la creació i la gestió d’un Catàleg de Dades i 
Certificats electrònics, d’un sistema d’informació de recursos d’interoperabilitat 
per disposar d’un instrument de gestió dels intercanvis de dades i de certificats 



                                                        

telemàtics oferts per les entitats emissores, i una Plataforma de Col·laboració 
Interadministrativa (PCI), que garanteix la seguretat tècnica en aquests 
intercanvis i  en tots els casos el compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 
de desembre de Protecció de dades de caràcter personal. 
  
 En aquest conveni s’autoritza al Consorci AOC a signar convenis amb 
administracions públiques, col·legis professionals i altres ens per incorporar al 
Catàleg de Dades i Certificats electrònics les dades, documents i certificats 
electrònics d’aquestes institucions i fer-los accessibles a les administracions 
catalanes signants o adherides al conveni. 
 
III.-  El Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya és 
una corporació de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat 
per al compliment dels seus fins i l’exercici de les seves funcions, entre les que 
es troba la coordinació dels col·legis professionals que l’integren que són el 
Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona, el Col·legi d’Enginyers 
Tècnics Industrials de Girona, el Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de  
Lleida, el Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de  Manresa, el Col·legi 
d’Enginyers Tècnics Industrials de  Tarragona i el Col·legi d’Enginyers Tècnics 
Industrials de Vilanova i la Geltrú.  
 
És voluntat del Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de 
Catalunya i els col·legis que l’integren que l’activitat professional s’adeqüi als 
interessos dels ciutadans, col·laborar amb les administracions públiques en la 
creació i renovació dels marcs d’actuació que afecten la professió, presentant 
una actitud proactiva davant l’evolució de l’entorn, així com ser unes 
institucions que potencien la presència de la tecnologia dins de l’àmbit 
professional.  
 
 Per tal de deixar constància de la voluntat de col·laborar i obrir diferents 
fórmules d’actuació conjunta, les parts consideren oportú signar un conveni 
marc de cooperació, d’acord amb els següents: 
 
 
PACTES 
 
 
Primer.- Col·laboració entre el Consorci AOC i el Consell de Col·legis 
d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya i els col·legis que l’integren. 
 
L’objecte d’aquest conveni és regular la col·laboració entre el Consorci AOC i el 
Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya i els col·legis 
que l’integren per desenvolupar i promoure serveis telemàtics d’intercanvi 
d’informació entre els col·legis que integren l’esmentat Consell de Col·legis, els 
seus col·legiats i les administracions catalanes. Aquests intercanvis 



                                                        

d’informació han de permetre simplificar els procediments administratius i 
aconseguir estalvis en temps i costos de les tramitacions administratives que 
beneficiïn tant als ciutadans, empreses i professionals com a les 
administracions públiques. 
 
Cada col·legi integrant del Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials 
de Catalunya iniciarà de forma independent els serveis telemàtics d’intercanvi 
d’informació pels mitjans oferts pel Consorci AOC, i sempre i quan la seva 
estructura organitzativa, les tecnologies de la informació implementades i 
l’obtenció d’una signatura electrònica reconeguda, els permetin acomplir els 
requeriments tècnics necessaris per realitzar la transferència de documentació 
de forma segura i confidencial.  
 
Als efectes d’aquest conveni es consideren Administracions Catalanes les 
firmants de l’esmentat Conveni marc de col·laboració per a l’impuls i el 
desenvolupament de la interoperabilitat dels  sistemes d’informació de les 
Administracions Catalanes i, aquelles altres que en cada moment s’hagin 
adherit al mateix.   
  
Segon.- Serveis telemàtics 
 
Els serveis telemàtics objecte d’aquest conveni són aquells que permetin a les 
Administracions Catalanes, a instàncies del col·legiat o del seu client, tenir 
accés i consulta electrònica als documents visats electrònicament o arxivats en 
suport digital pels col·legis que integren el Consell de Col·legis d’Enginyers 
Tècnics Industrials de Catalunya, amb garantia que aquests siguin autèntics i 
íntegres als efectes que tinguin plena validesa en els expedients administratius 
corresponents.  
 
El Consorci AOC informarà als col·legis que integren el Consell de Col·legis 
d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya dels nous serveis o tràmits que 
les Administracions Catalanes prestin per mitjans telemàtics que requereixin 
documents visats electrònicament per aquells col·legis.   
 
Tercer.- Transferència  de documentació 
 
Les transmissions telemàtiques d’informació entre el Consorci AOC i els 
col·legis que integren el Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de 
Catalunya es realitzaran mitjançant un canal segur i la utilització de la signatura 
electrònica, garantint en tot moment la seguretat i confidencialitat en els 
intercanvis d’informació.  
 
La transferència dels documents visats s’efectuarà per mitjà de la Plataforma 
de Col·laboració Interadministrativa del Consorci AOC, que ofereix: 
 



                                                        

a) l’execució de les transaccions de documents visats. 
 
b) la infraestructura de seguretat necessària que permeti identificar per a 
cadascuna de les transaccions el control d’accés de l’ens, la confidencialitat, la 
integritat i la traçabilitat de les dades.  
 
c) la generació automàtica d’un rastre de totes les transaccions per facilitar les 
tasques d’auditoria i la traçabilitat. 
 
El procediment s’iniciarà mitjançant una sol·licitud que contingui la referència 
del document, mitjançant la utilització d‘estàndards tecnològics prèviament 
acordats. (Format PDF, XML).  A la vista de la sol·licitud efectuada el col·legi: 
 
-  Donarà accés als documents visats o 
 
- Trametrà una comunicació negativa ja sigui perquè la referència no és vàlida 

o la data del document visat és anterior a la data de signatura d’aquest 
conveni d’acord amb l’establert a la clàusula vuitena.   

 
Quart.- Comissió de seguiment 
 
Les parts acorden crear una Comissió de seguiment formada per dos 
representant designats per cadascuna de les institucions signants. El Consell 
de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya podrà incorporar a la 
Comissió representats dels col·legis que l’integren. 
 
 La Comissió podrà servir-se de l’assessorament d’experts en tot el que 
consideri necessari, i es reunirà com a mínim amb periodicitat quadrimestral 
per avaluar l’assoliment dels objectius previstos en aquest conveni. 
 
Cinquè.- Finançament 
 
En el cas que el desplegament d’aquest conveni requereixi d’actuacions 
particulars, el seu finançament serà acordat explícitament i assumit en cada 
cas per la part  a la que correspongui. 
 
Sisè.- Publicitat 
 
Les parts coordinaran la difusió que s’ha de donar als acords continguts en 
aquest conveni i als seus ulteriors desenvolupaments. En qualsevol cas, 
s’autoritzen mútuament a fer constar a la seva informació general el vincle de 
col·laboració entre el Consorci AOC i el Consell de Col·legis d’Enginyers 
Tècnics Industrials de Catalunya.  
 
 



                                                        

Setè.- Informació i responsabilitat 
 
En el cas de que qualsevol de les parts hagués de suspendre temporalment el  
servei per motius tècnics, ho informarà a l’altra part amb antelació suficient per 
a informar-ne als usuaris i evitar-los perjudicis. 
 
Si es produís una interrupció en el servei per qualsevol motiu, la part que l’hagi 
provocat respondrà directament d’aquesta anomalia davant dels usuaris. 
 
Vuitè.- Protecció de dades de caràcter personal. 
 
En el cas de que la informació aportada pels enginyers tècnics industrials o per 
les Administracions Catalanes contingués dades de caràcter personal, les parts 
es comprometen a no crear ni conjuntament ni independentment un fitxer de 
dades de caràcter personal. 
 
En aquests serveis el Consorci AOC es considerarà encarregat del tractament 
de les dades d’acord amb l’article 12 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i, en conseqüència, es 
compromet a adoptar i a implantar, en la mesura del que en cada moment sigui 
legalment necessari, les mesures tècniques de seguretat detallades per les 
normes d’obligat compliment. En particular, les actualment previstes pel Reial 
Decret 1720/2007, d’21 de desembre, pel qual s’aprova el reglament de 
desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal. 
 
En conseqüència, com a tercer encarregat, el Consorci AOC s’obliga a que tant 
sols tractarà les dades conforme a les instruccions del corresponent 
responsable, no les aplicarà o utilitzarà amb una finalitat diferent de la que diu 
aquest conveni, ni les comunicarà (ni tan sols per la seva conservació) a 
d’altres persones. 
 
Un cop prestat el corresponent servei com encarregat, el Consorci AOC 
destruirà les dades així com qualsevol altra còpia o qualsevol tipus de suport en 
el que hagi pogut emmagatzemar les dades. 
 
Novè.- Caràcter temporal dels documents visats. 
 
Els col·legis que integren el Consell Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics 
Industrials de Catalunya es comprometen a lliurar al Consorci AOC, els 
documents visats electrònicament que li siguin requerits sempre que l’enginyer 
tècnic industrial hagi donat el seu consentiment a la tramesa telemàtica de la 
documentació i la data del visat no sigui anterior a la data de signatura del 
present conveni. Respecte els visats anteriors a aquest termini, els col·legis 
que integren el Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de 



                                                        

Catalunya no es comprometen a la tramesa telemàtica de la documentació 
visada. 
 
Desè.- Vigència del conveni  
 
La vigència d’aquest conveni serà d’un any a partir de la seva signatura i es 
prorrogarà de forma tàcita, sens perjudici que pugui ser resolt per denúncia 
expressa d’una de les parts. L’esmentada denúncia es comunicarà a l’altra part 
amb 30 dies d’antelació a la data en què hagi de produir efectes la resolució. 
 
Onzè. - Règim jurídic 
 
Aquest conveni te 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 conformes amb el seu contingut, signen aquest conveni per duplicat i a un sol 
efecte al lloc i data esmentats a l’encapçalament. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________ 
Sr. Jordi Ausàs i Coll 
Consorci Administració Oberta 
Electrònica de Catalunya 
 

  
 
 
 
 
_______________________ 
Sr. Joan Ribó i Casaus 
Consell de Col·legis d’Enginyers 
Tècnics Industrials de Catalunya  

 
 
 
 
 
 


