Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat per a aquest acte i
MANIFESTEN
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 5 dels seus
estatuts, potenciar, canalitzar i materialitzar la col·laboració entre les administracions
consorciades i amb la resta d’entitats que integren el sector públic de Catalunya en
l'impuls i el desenvolupament de l'ús dels mitjans electrònics per les entitats del sector
públic de Catalunya; la coordinació de les estratègies i actuacions en matèria d'ús dels
mitjans electrònics de l’Administració de la Generalitat i els ens locals; la reutilització
de les aplicacions i els serveis d'administració electrònica que es desenvolupin i
l'extensió dels mitjans electrònics per garantir la identitat i per acreditar la voluntat en
les actuacions dels ciutadans i el personal del sector públic.
D’acord amb el que estableix el Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, la comarca com
entitat local de caràcter territorial té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat i
autonomia pel desenvolupament dels seus fins i li correspon prestar assistència
tècnica, jurídica i econòmica als municipis.
La Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de
Catalunya, estableix que el Consorci AOC ha de desenvolupar aplicacions, eines i
serveis electrònics i promoure’n l’ús per les entitats que integren el sector públic de
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I de l’altra part, Il·lm. Sr. Ferran Roquer Padrosa com a president del Consell
Comarcal de l’Alt Empordà (d’ara endavant Consell Comarcal), actuant en nom i
representació de la Corporació, en virtut de les competències que li atribueix la Llei
d’organització comarcal de Catalunya.
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D’una part, el Sr. Manel Sanromà Lucía, director gerent del Consorci Administració
Oberta de Catalunya (en endavant Consorci AOC), que actua que actua en virtut de
l’establert a l’article 14 dels Estatuts del Consorci AOC aprovats per Acord
GOV/43/2015, de 24 de març, pel qual s'aprova la modificació dels estatuts de
determinats consorcis, amb participació majoritària de la Generalitat de Catalunya.
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REUNITS

Codi Segur de Validació

A Barcelona, 10 de maig de 2016

Url de validació

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA
DE CATALUNYA I EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ EN LA
PRESTACIÓ DE SERVEIS D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA A LES ADMINISTRACIONS
LOCALS DE LA COMARCA PER A LA MILLORA DE LA PRESTACIÓ DELS
SERVEIS PÚBLICS MITJANÇANT LA UTILITZACIÓ DE LES TIC

L’objecte d’aquest conveni és regular el contingut i l’abast de la col·laboració entre el
Consorci AOC i el Consell Comarcal en la prestació de serveis d’assistència tècnica
per a la millora de la prestació dels serveis públics mitjançant la utilització de les
tecnologies de la informació i les comunicacions als municipis de la comarca,
especialment als de menor capacitat econòmica i de gestió.
Segon.- Obligacions del Consorci AOC
El Consorci AOC s’obliga a:
1.- Facilitar al Consell Comarcal informació i formació específica sobre els projectes i
els serveis que presta als municipis.
2.- Assignar al Consell Comarcal la quantitat total de 24.007 €, amb càrrec a la partida
pressupostària D/460000100/5320/0000 per tal de participar en el finançament dels
serveis d’assistència a que es refereix aquest conveni.
Aquesta quantitat es transferirà en dues parts: una primera a la signatura del conveni
per un import fix de 6.218 €, no subjecte a l’assoliment d’objectius, per fer front a les
despeses de manteniment de l’estructura necessària per a la prestació dels serveis
establerts en aquest conveni als ens locals de la comarca; i una segona quantitat per
un import variable de 17.789 €, que es transferirà en finalitzar l’exercici en funció de
les activitats acreditades i del grau d’assoliment dels objectius fixats en l’Annex I.
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Primer.- Objecte

Aquest document ha estat signat electrònicament per les persones indicades amb l'exercici dels càrrecs que s'hi indiquen. La validesa d'aquesta còpia autèntica la podeu comprovar a:

PACTES
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El Consell Comarcal té interès a col·laborar amb el Consorci AOC en la prestació
d’aquests serveis d’assistència municipal en la seva comarca, possibilitant la seva
integració en una xarxa de serveis comarcals d’aquesta naturalesa arreu de Catalunya
i per tant, d’acord amb el que s’ha exposat en els apartats anteriors, ambdues parts,
formalitzen aquest conveni de col·laboració que es regirà pels següents:

Codi Segur de Validació

El Consorci AOC, en el desplegament de la seva actuació ha constatat que l’activitat
dels municipis, especialment d’aquells de menor capacitat econòmica i de gestió, en
relació als projectes de millora de la prestació dels serveis públics mitjançant la
utilització de les tecnologies de la informació i les comunicacions depèn, en bona
mesura de la prestació o no per part del consell comarcal d’un servei d’assistència als
municipis en aquesta matèria. Per aquest motiu considera adient col·laborar amb els
consells comarcals per tal de potenciar el suport als ajuntaments en la millora de la
gestió interna i la prestació de serveis als ciutadans mitjançant la utilització de les
tecnologies de la informació i les comunicacions, i participar en la difusió i efectiva
implementació dels projectes del Consorci AOC en el territori.

Url de validació

Catalunya alhora que atribueix als Consells Comarcals la prestació d’assistència
tècnica de proximitat als municipis per a facilitar-los la incorporació i l’ús de les
aplicacions, eines i serveis electrònics atenent les necessitats específiques.

La concreció dels objectius específics a assolir es fixen a l’Annex I del present conveni
i seran objecte d’actualització anual.
A més dels objectius específics a assolir per cada Consell Comarcal s’estableixen uns
objectius addicionals i d’assoliment voluntari. La concreció d’aquests objectius es
conté a l’Annex II.
2.- Designar la persona, amb capacitat suficient, responsable dels serveis objecte
d’aquest conveni. Aquesta persona i quan s’escaigui altre personal del Consell
Comarcal participaran en les sessions conjuntes o individuals que s’organitzin per a
realitzar les tasques de suport, assessorament i formació, essent objecte de
coordinació en la seva activitat per part dels responsables d’aquests serveis que
designi el Consorci AOC.
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Aquests serveis que tindran com a destinataris principals els municipis de menor
capacitat econòmica i de gestió, es poden fer extensius també a altres ens locals de la
comarca i es coordinaran en la seva activitat amb els que es puguin dur a terme des
d’altres entitats supramunicipals o les que s’impulsin des de l’Administració de la
Generalitat.

Aquest document ha estat signat electrònicament per les persones indicades amb l'exercici dels càrrecs que s'hi indiquen. La validesa d'aquesta còpia autèntica la podeu comprovar a:

a) Suport de proximitat als ajuntaments de la comarca en temes de gestió de
projectes de millora i d’implantació de les tecnologies de la informació i les
comunicacions.
b) Coordinació, seguiment i gestió de les activitats de promoció, formació, suport i
assessorament en la implantació dels serveis que s’ofereixen als ens locals.
c) Col·laborar en el desenvolupament d’activitats de divulgació i difusió de les
iniciatives i projectes del Consorci AOC.
d) Suport als ajuntaments en l’ús d’EACAT en temes com la gestió d’usuaris, l’ús de
la signatura electrònica i informació sobre els serveis disponibles.
e) Detecció d’iniciatives que són susceptibles d’emprar qualsevol dels serveis
reutilitzables del Consorci AOC i difusió i suport en l’ús d’aquest components i
serveis comuns.
f) Emissió d’informes sobre els avenços en matèria d’administració electrònica a la
comarca, quan sigui requerit pel Consorci AOC.
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1.- Realitzar les següents activitats:

Codi Segur de Validació

El Consell Comarcal s’obliga:

Url de validació

Tercer.- Obligacions del Consell Comarcal

•

Cinquè.- Valoració dels objectius i percentatge de pagament
El Consorci AOC valorarà el grau d’assoliment dels objectius indicats en l’Annex I i
l’Annex II a partir de les dades d’implantació i ús dels serveis de què disposi el
Consorci AOC en els seus sistemes d’informació, i també en base a les dades
proporcionades pel Consell Comarcal en la memòria executiva esmentada en el pacte
quart.
El grau d’assoliment dels objectius de l’Annex I es determinarà tenint en compte les
ponderacions que s’hi estableixen. El percentatge resultant s’aplicarà sobre l’import
variable previst al pacte segon per a determinar l’import definitiu a satisfer al Consell
Comarcal.
Cas que es produeixi un sobrant de crèdits a satisfer als Consells Comarcals en virtut
de l’establert en l’Annex I, el 100% d’aquests sobrants es podran redistribuir entre
aquells Consells Comarcals que hagin assolit el 100% dels objectius de l’Annex I. La
redistribució es farà en base als objectius i ponderacions establertes a l’Annex II. En
tot cas, el total a satisfer a cada consell comarcal per l’assoliment dels objectius de
l’Annex II no podrà superar l’equivalent a l’import total assignat inicialment, establert al
pacte segon.
Sisè.- Vigència
El present conveni estarà vigent fins a 31 de desembre de 2016 i es podrà prorrogar
de manera expressa.
Setè.- Causes de resolució
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•

Certificacions de la intervenció del Consell Comarcal sobre les despeses
realitzades d’acord amb el model normalitzat aprovat pel Consorci. Caldrà certificar
per separat les despeses derivades d’assistència tècnica i, si s’escau, les
despeses extraordinàries de formació, suport i assessorament.
El Consell Comarcal tindrà disponible per a qualsevol activitat de control que pugui
efectuar el Consorci AOC, tots els justificants acreditatius de les despeses
certificades. Tot això sens perjudici de l’obligació de facilitar tota la informació que
els sigui requerida per la Intervenció General de la Generalitat, la Sindicatura de
Comptes o altres òrgans competents.
Memòria executiva que detalli el compliment d’aquelles obligacions assumides pel
Consell Comarcal en el pacte tercer i del compliment de les quals el Consorci no
disposa ja de les dades en els seus sistemes d’informació. El Consorci AOC
facilitarà els models que hauran de fer servir els consells comarcals.
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•
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La justificació davant del Consorci AOC, de les actuacions i activitats realitzades en la
prestació d’aquests serveis s’efectuarà mitjançant:

Codi Segur de Validació

Es poden justificar despeses reconegudes fins a el 15 de novembre de 2016, data en
que finalitza el període de justificació de les despeses.

Url de validació

Quart.- Justificació econòmica
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Aquest document ha estat signat electrònicament per les persones indicades amb l'exercici dels càrrecs que s'hi indiquen. La validesa d'aquesta còpia autèntica la podeu comprovar a:

I, en prova de conformitat, signen aquest document en la data que consta a
l’encapçalament.
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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

Codi Segur de Validació

Vuitè.- Legislació aplicable i jurisdicció competent

Url de validació

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.

20%

Avançar en la implantació d'eines de registre que incloguin la
funcionalitat de digitalització segura, als ajuntaments < 20.000 hab.

10%

Iniciar tasques d'implantació d’idCat SMS (les indicacions s'aniran
donant durant l'any, a mesura que es vagi concretant el projecte en
accions concretes a fer)

5%

Total Implantació:
Increment d'usos a nivell comarcal respecte el 2015 (o mantenir els
usos, per als serveis en què ja hi hagi un ús força generalitzat).

55%
30%

Preferentment:
- Tramesa genèrica EACAT
- Ús d’eNotum al propi Consell Comarcal per la convocatòria
d’Òrgans Col·legiats i per Subvencions
- Increment substancial de l’ús de les Notificacions Electròniques en
la convocatòria d’Òrgans Col·legiats dels ajuntaments <20.000 hab.
de la comarca.
- Assegurar l'ús de l'e-Tauler en tots els ajuntaments < 20.000 hab.
que han sol·licitat el servei.
Total usos:
Altres

Total altres:

30%
10%
10%

TOTAL:

100%

Enquesta
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Tramitació, garantir que tots els ajuntaments < 20.000 hab. tenen:
- 9 Tràmits FUE obligatoris
- 2 Tràmits Transparència obligatoris
- Catàleg complet e-TRAM publicat
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Usos

5%
20%
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Total Divulgació:
Implantació Transparència i Seu-e:
- Garantir que tots els ajuntaments < 20.000 hab. ho demanin i ho
implantin
- Garantir l'accés a tots els tràmits des de la Seu-e
- Acompanyament en la migració de Seu-e 1.0 a 2.0

Codi Segur de Validació

Àmbit
Tasca
Ponderació
Divulgació Consell d'alcaldes o acció divulgativa adreçada als alcaldes/regidors,
5%
per informar-los de l’estat de l’administració electrònica a la
comarca.

Url de validació

ANNEX I: OBJECTIUS DE LA COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI AOC I EL
CONSELL COMARCAL PER A L’ANY 2016
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NOTA: Pel que fa als objectius l’assoliment dels quals depèn del nombre total
d’ajuntaments de la comarca o d’un percentatge d’aquest, es valoraran fins a un límit
màxim de 40 ajuntaments.
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-5%
-5%

Codi Segur de Validació

Tramitació electrònica 95% aj. < 20.000 hab.
Perfil de contractant 95% aj. < 20.000 hab.

Ponderació

Url de validació

Penalitzacions pel no acompliment dels següents objectius

2. Ús extraordinari de qualsevol dels serveis del Consorci AOC per part dels
Ajuntaments de la comarca, en comparació amb la mitjana d’ús fet pels
ajuntaments ponderat per la població.

60%
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40%
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1. Ús extraordinari de qualsevol dels serveis del Consorci AOC al propi
Consell Comarcal.
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Ponderació

Codi Segur de Validació

Objectiu

Url de validació

ANNEX II: OBJECTIUS ADDICIONALS I D’ASSOLIMENT VOLUNTARI

