
Instrucció  per  a  la  tramesa  electrònica  dels  convenis  de  col·laboració  i  cooperació  i
encàrrecs de gestió al Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat
de Catalunya, per part de les àrees de l’Ajuntament de Granollers i els seus ens depenents.

Antecedents

La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
(LTAIPIBG),  consagra  en  el  seu  Títol  II,  sota  la  rúbrica  De  la  transparència,  l’obligació  dels
subjectes inclosos dins  del  seu àmbit  d’aplicació,  entre  els  quals  es troben la  Generalitat  de
Catalunya  i  les  administracions  locals,  d’adoptar  les  mesures  necessàries  per  facilitar  a  les
persones  el  coneixement  de  la  informació  pública.  A  aquests  efectes,  s’ha  de  garantir  la
transparència de la informació pública mitjançant un sistema integral d’informació i coneixement
en format electrònic que permeti a les persones un accés fàcil i gratuït a la referida informació.

L'Ajuntament  de  Granollers  i  els  seus  ens  depenents,  Granollers  Promocions  SA,  Granollers
Escena  SL i  Granollers  Audiovisual  SL i  Granollers  Mercat,  com a  entitat  pública  obligada a
complir  la  Llei  de  Transparència,  i  per  tant,  obligada,  entre  altres  qüestions,  a  publicar  la
informació que en la mateixa es fa esmen, així com, respondre a les sol·licituds d'informació que
presentin els ciutadans.

Per tant,  l'Ajuntament de Granollers i els seus ens depenents, han de disposar d'un Portal de
Transparència,  que  s'ha  de  configurar  com una  plataforma  electrònica  de  publicitat  activa  a
Internet i ha d'ésser fàcilment identificable, per tal què els ciutadans puguin tenir accés a tota la
informació en ell contingut.

En el capítol  II  de la  Ley 19/2013 i  en el també capítol  II  de la  Llei  19/2014, regulen el  que
s'anomena la "Publicitat activa", es regula quina informació té l'Ajuntament de Granollers, com a
subjecte inclòs en l'àmbit d'aplicació d'aquestes Lleis,  ha de fer pública, en aplicació del principi
de transparència.

La transparència en la gestió administrativa implica la implementació d’un seguit de mesures de
publicitat activa, entre les quals presenta una significativa rellevància la publicitat dels convenis de
col·laboració i els encàrrecs de gestió, la qual es farà efectiva, segons disposa l’article 14.3 de la
Llei  de  transparència,  a  través  del  Registre  de  convenis  de  col·laboració  i  cooperació  de  la
Generalitat, que s’ha d’integrar en el Portal de Transparència.

Així mateix, la disposició addicional 9ª de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern determina que la Generalitat i les administracions locals
han d’informar el Registre de Convenis de la Generalitat de tots els convenis que subscriguin amb
persones públiques i privades i que el Portal de Transparència haurà de facilitar la consulta directa
i dinàmica d’aquest registre.

El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de
13 de juny,  disposa en l’incís 1r  del seu article 309 que l’ens local  aprova les clàusules dels
convenis en què intervé o participa, i que l’acord i la còpia del conveni s’han de trametre a la
Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació.

No obstant aquestes previsions, el desplegament executiu de la legislació de transparència per
part de la Generalitat de Catalunya ha atorgat un paper preponderant al Registre de Convenis de
Col·laboració i Cooperació, que inclou el compliment del tràmit de tramesa dels formularis amb la
documentació que obligatòriament han de portar annexa, el qual s’ha de dur a terme a través de la
plataforma electrònica EACAT.



El Registre de Convenis de Col·laboració i Cooperació i el cercador de la Generalitat de Catalunya
d’encàrrecs de gestió són accessibles a l’adreça web:
http://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/relacions-institucionals/relacions-

intergovernamentals/registre-de-convenis-de-collaboracio-i-cooperacio/consulta-del-registre-de-

convenis-de-collaboracio-i-cooperacio/

Fins al moment actual, tenint en compte que les diferents àrees són els dipositaris de la informació
relativa als convenis i encàrrecs de gestió, el seu subministrament al Portal de Transparència de
l’Ajuntament s’ha efectuat per les àrees en un formulari creat a tal efecte.

Això no obstant, el compliment dels requeriments derivats del desplegament executiu efectuat per
la Generalitat de Catalunya del Registre i de la tramesa prevista obliga a modificar el sistema de
publicitat activa relatiu als convenis i encàrrecs de gestió. El nou sistema que el substitueixi ha de
respondre, en síntesi, a una configuració que continua sent descentralitzada per tal de possibilitar
una gestió àgil i autònoma per part de les àrees, atès el fet que són els que tenen el ple domini
sobre la informació i l’execució del conveni o de l’encàrrec de gestió.

En congruència  amb tot  això,  correspondrà  a  les àrees  les  funcions  de signar  el  formulari,  i
disposar  la  tramesa  a  través  de  la  plataforma electrònica  EACAT,  la  qual  s’efectuarà  per  la
persona corresponent, d’acord amb l’organització pròpia de cada àmbit.

Sobre el formulari a formalitzar s’ha de precisar que s’hauran d’omplir, com a mínim, els camps
que  s’especifiquen  en  la  Instrucció  (apartat  3),  els  quals  es  corresponen  amb  els  que  es
qualifiquen com a obligatoris  en el  formulari  de la Generalitat,  així  com els  voluntaris  que es
consideren rellevants als efectes de l’Ajuntament.

1. Objecte

La present Instrucció té per objecte definir quin és el procediment que han de seguir les diferents
àrees  de  l’Ajuntament  de  Granollers,  en  relació  amb els  convenis  i  encàrrecs  de  gestió  que
tramitin,  en  el  marc  de  la  tramesa  dels  formularis  complimentats,  a  través  de  la  plataforma
electrònica EACAT, al Registre de convenis de col·laboració i cooperació previst en l’article 17 del
Decret 45/2016 de la Generalitat de Catalunya, de 19 de gener, d’estructuració del Departament
d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència.

2. Àmbit d’aplicació

Aquesta instrucció és aplicable a totes les àrees de l’Ajuntament de Granollers i els seus ens
dependents.

3. La tramesa dels formularis al Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la
Generalitat de Catalunya

3.1.  La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon
govern (LTAIPBG) determina en el  seu article 14 les obligacions que tenen els  ens locals  de
Catalunya  referides  a  la  publicitat  de  la  informació  dels  convenis  i  encàrrecs  de  gestió  que
formalitzin.

Aquestes obligacions de publicitat  s’han de fer  efectives per mitjà del registre de convenis de
col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya, que s’ha d’integrar en el seu Portal de
Transparència (art.14.3).



En base a l’esmentat article 14 de la Llei de Transparència, accés a la informació pública i bon
govern i a les previsions de l’article 309.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
(ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, el qual disposa que l’ens local aprova les
clàusules dels convenis en què intervé i participa i que l’acord i la còpia del conveni s’han de
trametre  a  la  Direcció  General  d’Administració  Local  del  Departament  de  Governació,  la
Generalitat  ha  centralitzat  la  publicitat,  a  efectes  de  compliment  de  la  llei  de  transparència  i
mitjançant el Registre de convenis de col·laboració i cooperació, de tots els convenis subscrits
amb persones publiques o privades per part de la Generalitat i totes les administracions locals.

Aquesta assumpció centralitzada de la publicitat dels convenis de tots els ens locals té com a
corol·lari l’obligació d’aquests de realitzar una tramesa al Registre de convenis de col·laboració i
cooperació de la Generalitat de Catalunya a través de la plataforma electrònica EACAT.

La tramesa esmentada s’articula a través d’un tràmit específic de l’EACAT referit a la tramesa dels
convenis al Registre de la Generalitat,  tràmit que implica l’enviament d’un formulari prèviament
complimentat i signat electrònicament amb una còpia annexa en format pdf del conveni i de les
seves possibles addendes.

3.2.  Els  camps del formulari Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya que, com a
mínim, s’hauran d’omplir són els següents:

Dades Generals:
A) Secció: Aquest camp obliga a distingir entre convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió.

B) Títol: Aquest camp obliga a copiar el títol literal, complet i exacte del conveni o encàrrec de
gestió.

C) Conveni relacionat: Aquest camp obliga a fer esment al conveni relacionat, si és el cas.

D) Objecte del Conveni:  Aquest camp obliga a especificar l’objecte del conveni o encàrrec de
gestió.

E)  Drets  i  obligacions:  És un camp que requereix  una remissió genèrica a les clàusules  que
contenen els drets i obligacions previstos en el conveni o l’encàrrec de gestió, sense necessitat de
transcriure’ls literalment.

F)  Data  signatura:  Fa  esment  a  la  que consti  en  el  conveni  o  encàrrec  de gestió.  Si  hi  ha
signatures  en  dates  diferents  es  prendrà  com  a  data  de  signatura  aquella  en  què  el/la
representant, cronològicament, hagi signat en darrer terme.

G) Data finalització vigència: Aquest camp exigeix indicar el final de la vigència del conveni o
encàrrec de gestió.

H) Observacions vigència: S’indicarà l’inici de la vigència del conveni o encàrrec de gestió d’acord
amb les seves determinacions.

I) Prorrogable: El camp en qüestió fa referència a la condició de prorrogable (Sí/No) del conveni o
encàrrec de gestió.

J) Vigent: Permet indicar si el conveni o encàrrec de gestió es troba vigent o no en el moment de
fer la tramesa.

K)  Organismes signants per part  dels ens locals:  És un camp en el  qual  s’ha d’indicar en el
desplegable l’ens local que fa la tramesa –l’Ajuntament de Granollers, en el nostre cas–, així com,
si concorren, la resta d’ens locals que en formin part del conveni o encàrrec de Gestió –en aquest
camp, no s’inclouen altres organismes signants que no tinguin la condició d’ens locals–.



Matèria (Descripció)

Organismes signants per part dels ens locals
Organisme
Representant
Càrrec
Any
Despesa

(Organismes signants per part de la Generalitat)
Organisme
Representant
Càrrec
Any
Despesa

Altres signants
Organisme
Representant
Càrrec
Any
Despesa

Despesa total
Total organismes signants per part dels ens locals
Total organismes signants per part de la Generalitat
Total altres signants

Òrgans de gestió
Tipus
Nom
Descripció

Documentació annexa
Aquest camp obliga a annexar els documents en format pdf en què figurin el text íntegre de l’acord
pel qual s’aprova el conveni i el conveni i les seves addendes –si en té–.
Acord del Ple o de l’òrgan competent/Resolució
Conveni o encàrrec de gestió (sense annexos)
Annexos del conveni/encàrrec (opcional)

Protecció de dades: És un camp que posa en coneixement i obliga a acceptar les condicions en
matèria de protecció de dades, i exigeix que la informació facilitada en el document sigui veraç,
que  la  documentació  que  s’hi  adjunta  concordi  i  reprodueixi  fidelment  l’original,  que  es  trobi
custodiada en la institució que fa la tramesa i que la documentació esmentada hagi estat revisada
i, si escau, tractada de conformitat amb el que disposa la normativa de protecció de dades. Als
efectes del compliment d’aquest apartat es procedirà a trametre la còpia del conveni o encàrrec de
gestió que no incorpori en cap cas signatures autògrafes ni altres dades de caràcter personal, tot
això a l’empara del que disposa l’article 309.1 del ROAS, i de conformitat amb les determinacions
que es detallen a l’apartat 3.3.1.b) d’aquesta Instrucció.

En aquest  sentit,  els textos dels convenis o encàrrecs de gestió només incorporaran aquelles
dades  de  caràcter  personal  que  es  considerin  imprescindibles  per  a  la  seva  aprovació  i
formalització.



3.3. Signatura del formulari i tramesa a la Generalitat de Catalunya

3.3.1.  El formulari aprovat per la Generalitat de Catalunya s’omplirà d’acord amb les indicacions
assenyalades a l’apartat 3.2, i s’hi adjuntaran els documents següents:

a) L’acord del Ple o de la Junta de Govern/Resolució d’Alcaldia pel qual s’aprovà el conveni o
encàrrec de gestió.

b) La còpia del conveni o encàrrec de gestió, en format electrònic.

3.3.2.  Quant a l’execució del  tràmit,  caldrà que el personal de la  corporació encarregat  de la
tramesa tingui autoritzat l’accés a la plataforma electrònica EACAT, tant a nivell d’organisme com a
nivell d’usuari, i disposi d’un instrument de signatura electrònica reconeguda o avançada que li
permeti signar el formulari complimentat.

Un cop complimentat el formulari, es procedirà a fer la tramesa específica al Registre de Convenis
de Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya a través de l’EACAT. La realització
del tràmit generarà un rebut en què figurarà la data i l’hora de la tramesa, juntament amb les
metadades i el número de registre que la identifiquen.

4. Procediment a seguir per part de les àrees de l’Ajutnament de Granollers i els ens dependents.
en el marc del tràmit de tramesa al Registre de convenis i encàrrecs de gestió mitjançant l’EACAT.

La  corporació  opta  per  un  procediment  descentralitzat  en  la  realització  de  la  tramesa  dels
formularis i de la documentació que obligatòriament cal annexar per complimentar el tràmit.

Les  àrees  de  l’Ajuntament  de  Granollers  així  com  els  els  dependents.,  són  els  que  es
responsabilitzen de la correcta execució del tràmit en la plataforma EACAT, així com de posar en
coneixement de la Secretaria General, a través de correu electrònic, l’efectiva realització de la
tramesa, tot lliurant-li el corresponent exemplar del conveni o encàrrec de gestió signat.

El  circuit per publicar els convenis signats per l’Ajuntament de Granollers s’articula en base a
l’esquema següent:

a) La persona assignada per l’àrea per a la tramesa de convenis complimentarà el formulari de la
tramesa,  el  signarà  i  l’enviarà  telemàticament  al  Registre  de  Convenis  de  Col·laboració  i
Cooperació de la Generalitat de Catalunya a través de la plataforma electrònica EACAT.

b) Finalitzat aquest tràmit, La persona assignada per l’àrea haurà de trametre per correu electrònic
o pel mitjà que en cada moment indiqui la Secretaria General el conveni o encàrrec de gestió
signat, així com el formulari i el rebut de la tramesa al Registre de la Generalitat.

c) La Secretaria General registrarà de forma que quedin vinculats el conveni o l’encàrrec de gestió
i el formulari i el rebut de la tramesa en el Registre de Convenis de l’Ajuntament de Granollers.

5.  Persones  responsables. La  tramitació  de  la  publicació  dels  convenis  correspondrà  a  les
persones designades per les àrees a tal efecte.

6. Protecció de dades.  Tota la informació facilitada al Registre de convenis de la Generalitat,
susceptible de ser publicada, haurà de respectar la normativa en matèria de protecció de dades
personals.



A) Pel que fal a aquells convenis que continguin dades de persones jurídiques, cal recordar que
les dades de les persones jurídiques es publicaran sense cap limitació, per no tenir la consideració
de dades de caràcter personal. Es publicarà el nom, CIF, domicili...

B)  Convenis  que continguen  dades personals: en la  publicació  del  text  íntegre  dels  convenis
sempre s'anonimitzaran les dades personals següents: DNI/NIF i rúbrica (firma manuscrita) tant
dels alts càrrecs, representants de persones jurídiques com de la resta de persones físiques. Per
tant, en aquests casos, únicament es publicarà el nom i els cognoms de les persones físiques.

C)  Convenis  que continguen dades especialment  protegides: (per  exemple:  dades relatives a
menors, dones que han patit violència de gènere...). també quedaran anonimitzats el nom i els
cognoms.

D) Convenis  de caràcter confidencial: Conforme a l'article 9.1 de la Llei  2/2015, quan no siga
possible publicar el text íntegre del conveni per raons de confidencialitat, s'indicarà el seu objecte,
les parts  firmants,  la  duració,  les  obligacions  econòmiques o  de qualsevol  índole  i  les  seues
modificacions si les haguera. Per tal que es considere un conveni confidencial i, per tant, aplicar
este límit a la publicitat del text íntegre, s'haurà d'incloure en el conveni una clàusula que faça
referència a la confidencialitat i  se justificarà en la normativa específica existent (per exemple:
patents, marques...).

Als efectes de facilitar la informació al Registre de Convenis de la Generalitat, el consorci AOC
publica una sèrie de recomanacions adreçades a la proteció de dades personals en els convenis
inccàrrecs  de  gestió  que  s’han  d’envia  i  que  posteriorment  es  publicitaran.  Aquestes
recomanacions es transcriuen literalment a continuació:

− Nom i cognoms
Quan una  persona  NO  és  part  signant  d’un  Conveni,  és  recomanable  esborrar-ne  el  nom  i
cognoms en determinats casos (per exemple, propietaris de parcel·les, becaris, alumnes), com
ara fedataris públics (per ex. notaris, secretaris d’ajuntament – es deixa càrrec), traductors jurats i
persones  que  per  les  seves  funcions  tècniques  han  de  realitzar  actuacions  derivades  d’un
Conveni  (per  ex.  coordinadors,  responsables  de projectes, directors de serveis, professors,
tutors), així com de les persones que realitzen les compulses (es pot deixar càrrec).

En el cas de les persones que són membres d’una Comissió de Seguiment o òrgan similar, és
recomanable facilitar només el càrrec que ocupen o la responsabilitat encomanada.

En el cas de  col·lectius que mereixen una protecció especial  (menors, persones que pateixen
situacions de vulnerabilitat social o circumstàncies vinculades a categories especials de dades,
com les dades de salut), cal protegir-ne les dades personals.

*  Excepció a la protecció de dades de nom i cognoms:
Cal que aparegui sempre el nom i cognoms d’una persona quan és un càrrec públic o és 
una persona major d’edat que es representa a si mateixa, a una entitat o un col·lectiu  
determinat (llevat dels casos de col·lectius que mereixen una protecció especial) i SÍ signa 
el Conveni.

− Signatures i rúbriques manuscrites
És recomanable suprimir-les tant al llarg del text, com en els marges laterals i al final del Conveni.

− Signatures electròniques
Atès  que no totes  les  targetes  electròniques  de  signatura  tenen  la  mateixa  configuració,  cal
analitzar cas per cas per veure quines dades cal protegir.

− DNI, NIF, passaport i cèdula d’identificació (NIE, etc.)



− Telèfon, correu electrònic i fax privats

− Domicili privat (adreça i codi postal)

− Dades de comptes bancaris (per ex. comptes de persones físiques i/o entitats a qui se’ls
abona una subvenció o se’ls fa una aportació econòmica, etc.).

− Matrícules de vehicles i embarcacions diverses

L'anonimització de les dades personals podrà fer-se per omissió, o substituïnt-les per aspes (XXX)
o asteriscs (***).


