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Dimecres, 28 de març de 2012

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Diputació de Barcelona. Organisme de Gestió Tributària

EDICTE

Es fa públic per a general coneixement que el Consorci Administració Oberta de Catalunya i l’Organisme de Gestió 
Tributària  de  la  Diputació  de  Barcelona han celebrat  el  conveni  de  col·laboració  per  a  la  prestació  del  servei  de 
notificació electrònica que es publica a continuació.

“CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  L’ORGANISME  DE  GESTIÓ  TRIBUTÀRIA  DE  LA  DIPUTACIÓ  DE 
BARCELONA I EL CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE 
NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA.

Barcelona, a 10 de febrer de 2012.

REUNITS

D’una part el Sr. Miquel Salazar i Canalda, Gerent de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona 
(ORGT), en virtut del nomenament per Decret de Presidència amb efectes 21 de gener de 2011, com a representant  
legal d’aquest organisme d’acord amb les competències i funcions que pel Gerent estableix l’article 18 dels Estatuts de 
l’ORGT, aprovats pel Ple de la Diputació de Barcelona de data 24 de febrer de 2011.

D’altra part el Sr. Joan A. Olivares Obis, director gerent del Consorci Administració Oberta de Catalunya (en endavant 
Consorci AOC), que actua en virtut de l'autorització de signatura conferida per la presidenta del Consorci AOC (resolució 
de data 13 de maig de 2011).

Ambdues parts tenen i es reconeixen mútuament capacitat legal suficient per a l’atorgament d’aquest document i,

EXPOSEN

El Consorci AOC d’acord amb els seus estatuts i el que preveu l’article 7 de la Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels 
mitjans  electrònics  al  sector  públic  de  Catalunya,  és  l’instrument  a  través  del  qual  les  administracions  catalanes 
col·laboren i cooperen de manera ordinària i voluntària en l’impuls i el desenvolupament de l’ús dels mitjans electrònics,  
la coordinació d’estratègies i actuacions i la definició i execució d’estratègies en els àmbits de la creació i prestació de 
serveis comuns d’administració electrònica per a les entitats que integren el sector públic de Catalunya, i la reutilització 
de les aplicacions i els serveis que es desenvolupin, entre d’altres.

En el marc d’aquestes competències el Consorci AOC presta un servei per a resoldre un aspecte clau en la tramitació 
electrònica, com és el de les notificacions oficials dels actes administratius produïts en l’actuació administrativa. Aquest 
servei,  que es posa a disposició de les administracions públiques catalanes ofereix,  entre altres,  les funcionalitats 
següents:

• Un lloc web personalitzat que actua com a dipòsit de les notificacions telemàtiques. Aquest lloc incorpora mecanismes 
de xifratge en les transmissions per tal de garantir la confidencialitat de les dades, i, segell de data i hora per acreditar el  
moment del dipòsit de la notificació i de l’accés per part de l’interessat al seu contingut.

• Mecanismes d’accés dels interessats al servei de notificacions a través de pantalles “marca blanca” o mitjançant la 
web municipal que accedirà al servei eNOTUM seguint el protocol definit pel Consorci AOC.

• Mecanismes d’accés dels interessats amb autenticació a través de certificat digital que garanteixen la identitat.

• Sistemes de còmput dels terminis.

• Sistemes d’alerta del dipòsit de notificacions per als interessats via correu electrònic i/o missatge curt al telèfon mòbil.

• Mecanismes de generació de les notificacions a través del servei de la plataforma EACAT o bé a través de serveis 
web. C
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• Mecanismes de generació d’informe de l’estat de les notificacions.

Mitjançant la utilització d’aquest servei, les administracions podran adreçar per mitjans electrònics les notificacions dels 
seus actes i resolucions als interessats que ho hagin sol·licitat, amb totes les garanties jurídiques i tècniques. El servei 
que s’ofereix compleix els requisits establerts per la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als 
Serveis Públics, en tant que permet acreditar la data i l’hora en què es produeixi la posada a disposició de l’interessat de 
l’acte objecte de notificació; i la data i hora d’accés al seu contingut per part de l’interessat.

L’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, està interessat en la utilització del servei eNOTUM 
prestat pel Consorci AOC per a practicar les notificacions dels seus actes per mitjans electrònics ja que això suposa una 
economia de temps i de mitjans que els és beneficiosa.

Per tot l’exposat les parts acorden subscriure un conveni de col·laboració que es regirà pels següents,

PACTES

Primer.- Objecte

L’objecte del present Conveni és regular les condicions de prestació del servei de notificació electrònica (e-NOTUM) per 
part del Consorci AOC a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Segon.- Obligacions del Consorci AOC

El Consorci AOC en la prestació del servei de notificació electrònica adquireix les obligacions següents:

1. Cost del servei

El Consorci AOC assumeix els costos de manteniment i explotació del sistema, l’atenció de primer nivell al personal 
usuari del servei de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona quan aquest fa servir les pantalles 
d’usuari habilitades a tal efecte, i el cost dels SMS associats a les notificacions.

2. Millora del servei

El Consorci AOC podrà fer els tractaments estadístics i les agregacions de dades que consideri necessàries per a la 
correcta prestació del servei i la seva millora.

3. Conservació i evidències electròniques

El servei e-NOTUM generarà evidències electròniques suficients del procés de notificació i les posarà a disposició de 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona durant un període màxim de dos anys. En cap cas es 
considerarà que e-NOTUM presta servei d’arxiu electrònic parcial de l’expedient essent obligació de l’Organisme de 
Gestió  Tributària  de  la  Diputació  de  Barcelona  la  conservació  legal  d’aquesta  documentació  i  les  corresponents 
evidències.

4. Veracitat de les dades

El Consorci AOC no és responsable de la veracitat i  legalitat de les dades que subministrades per l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona es notifiquin als interessats.

5. Acords de nivell de servei.

El Consorci AOC s’obliga a complir el servei d’acord amb les especificacions tècniques i l’acord de nivell  de servei 
publicat al web www.aoc.cat.

Les modificacions substancials de les especificacions tècniques i de l’acord de nivell de servei haurà de comunicar-se a 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, el qual disposarà d’un termini de 15 dies, des de la data 
de notificació de la modificació, per denunciar el conveni. C
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Tercer.- Obligacions de l’ Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona

L’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona accepta les condicions de prestació del servei e-NOTUM 
i adquireix els compromisos següents:

1. Per tal de poder configurar l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona com a nou usuari de l’e-
NOTUM caldrà definir les condicions d’utilització mitjançant el  “formulari  d’alta al servei  e-NOTUM”, disponible a la 
pàgina web www.aoc.cat.

2. Per a la generació de les notificacions (Nom ens) pot utilitzar indistintament qualsevol dels mecanismes següents:

•  integrar  els  seus  sistemes d’informació al  servei  eNOTUM mitjançant  serveis  web,  que necessitarà  comunicació 
específica al Consorci AOC.

• a través del servei de generació de notificacions disponible a la plataforma EACAT.

3.  Per  a  l’accés  per  part  dels  interessats  a  les  notificacions  l’Organisme  de  Gestió  Tributària  de  la  Diputació  de 
Barcelona optarà per un dels mecanismes següents:

• a través de les pantalles creades pel Consorci AOC (“marca blanca”).

• mitjançant el web municipal que accedirà al servei eNOTUM seguint el protocol definit pel Consorci AOC.

4. El  desenvolupament  de la creació de l’accés des del  web municipal al lloc web personalitzat  ofert pel  servei  e-
NOTUM i les tasques necessàries per recavar el consentiment dels interessats, necessari per practicar les notificacions 
electròniques.

5.  La  gestió  corresponent  en  els  supòsit  que  s’acceptin  usuaris  que  accedeixin  a  l’e-NOTUM  amb  funcions  de 
representació.

Quart.- Coordinació i seguiment

Per al seguiment dels serveis objecte d’aquest conveni l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona 
designarà una persona responsable de la coordinació i el correcte abast del servei e-NOTUM.

Cinquè.- Protecció de dades de caràcter personal LOPD

El Consorci AOC tractarà les dades d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
Protecció de Dades de Caràcter Personal (d’ara endavant LOPD) i ha adoptat i implantat les mesures de seguretat de 
nivell mig previstes al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament 
de la LOPD.

D’acord amb el que estableix l’article 12 de la LOPD, l’accés per part del Consorci AOC a les dades que li trameti 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona per a la prestació del servei de notificació electrònica, no 
es considerarà cessió ni comunicació de dades, ja que l’accés i tractament de les dades és necessari per a la realització 
del servei.

El Consorci AOC actua com a encarregat del tractament de les dades que li subministri l’Organisme de Gestió Tributària 
de la Diputació de Barcelona i, en conseqüència, no aplicarà ni utilitzarà les dades per a cap altra finalitat que no sigui  
l’execució del servei de notificació que s’estableix en aquest conveni. Així mateix, tampoc comunicarà aquestes dades a 
tercers, sota cap concepte.

Un cop finalitzada la prestació del servei, les dades de caràcter personal rebudes pel Consorci AOC en virtut de la  
utilització d’aquest servei seran destruïdes del sistema.

Sisè.- Durada del Conveni

La  vigència  d’aquest  conveni  és  de  dos  anys  des  de  la  data  que  consta  en  l’encapçalament  i  es  prorrogarà 
automàticament per períodes successius d’un any, tret que qualsevol de les parts el denunciï per escrit. C

V
E

-N
úm

. d
e 

re
gi

st
re

: 0
22

01
20

06
93

5



4

Dimecres, 28 de març de 2012

Si es denúncia la vigència del conveni per part del Consorci AOC, aquesta haurà de comunicar-se amb una antelació 
d’un any. Per la seva part, la denúncia efectuada per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona  
haurà de ser comunicada amb una antelació mínima de 4 mesos.

Setè.- Causes d’extinció

Són causes d’extinció del present conveni:

a) El transcurs de la vigència del present acord.

b) El mutu acord de les parts manifestat per escrit.

c) L’ús de l’aplicació per a finalitats diferents a les que en motiven la cessió.

d) L’incompliment greu i reiterat per qualsevol de les dues parts d’alguna de les estipulacions essencials del conveni i 
dels seus annexos i addendes.

e) La impossibilitat legal o material per continuar amb l’objecte del conveni.

f) La denúncia de la vigència del conveni per qualsevol de les parts. La denúncia efectuada per l’Ajuntament haurà de 
ser comunicada amb una antelació mínima de 4 mesos.

g) Qualsevol altra prevista en la normativa vigent d’aplicació.

Qualsevol  transgressió  de  les  estipulacions  del  present  conveni  permetrà a  la  part  perjudicada optar  per  exigir  el 
compliment o la seva resolució.

Vuitè.- Legislació aplicable i jurisdicció competent

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, en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni amb efectes des de la data esmentada a l’encapçalament.

Per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona Pel Consorci AOC
Miquel Salazar i Canalda Joan A. Olivares i Obis
Gerent Director gerent”

Barcelona, 21 de març de 2012
El secretari de Gestió Tributària, Ferran Torres Cobas

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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