
                                                                                                                                                                               

 
 
 
 
ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI 
ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA I LA FUNDACIÓ CENTRE DE 
SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ DE CATALUNYA, PER A L’IMPULS DE 
POLÍTIQUES DE SEGURETAT I PRESTACIÓ DE SERVEIS A LES 
ADMINISTRACIONS LOCALS CATALANES 
 
 
Barcelona,  11 d’octubre de 2012 
 
 

REUNITS 
 
 
 
D’una banda, el senyor Joan A. Olivares i Obis, director gerent del Consorci 
Administració Oberta de Catalunya (en endavant, Consorci AOC), que actua per 
autorització de signatura de la Presidenta del Consorci AOC de data 5 d’octubre de 
2012. 
 
De l’altra, el senyor Tomàs Roy Català en nom i representació de la Fundació Centre 
de Seguretat de la Informació de Catalunya (en endavant, CESICAT) com a director 
executiu de la mateixa en virtut de l’escriptura d’elevació a públic d’acords de la 
Fundació de data 13 d’abril de 2011 davant del notari de Barcelona, Salvador Farres 
Reig. 
 
 

EXPOSEN 
 
 

1. El Consorci AOC i CESICAT l’1 de juliol de 2010 varen signar un conveni de 
col·laboració que tenia per objecte establir les condicions de prestació i posada a 
disposició dels serveis de seguretat del CESICAT, de manera que el Consorci AOC 
pogués disposar d’aquests i oferir-los i fer-los arribar a les administracions locals de 
Catalunya. 

 
2. El pacte cinquè del conveni establia l’aportació econòmica corresponent a 
l’execució del conveni per a l’exercici 2010 i preveia que qualsevol altra quantia 
addicional ha de ser acordada per escrit entre ambdues parts en convenis addicionals 
o bé en Annexes al conveni. 

 
3. La comissió de seguiment del conveni ha acordat l’import a destinar, en el marc 
del conveni de col·laboració existent, als serveis prestats pel CESICAT per a l’exercici 
2012, tal i com s’estableix als pactes cinquè i novè de l’esmentat Conveni i que 
s’incorporen al Conveni mitjançant aquesta addenda. 
 
  



                                                                                                                                                                               

 
 
 
Per tot el que s’ha exposat, ambdues parts acorden la subscripció d’aquesta addenda 
d’acord amb els següents: 
 

PACTES 
 
PRIMER.- APORTACIÓ 
 
S’aproven les aportacions del Consorci AOC al CESICAT per a l’execució del Conveni 
vigent entre ambdues parts durant l’exercici 2012. Ambdues parts acorden que l’import 
a satisfer per part del Consorci AOC serà de cent trenta-dos mil tres-cents euros 
(132.300 €), d’acord amb les condicions i formes de pagament establerts al Conveni 
entre ambdues parts. 
 
Aquest import estarà condicionat a les disponibilitats pressupostàries del Consorci 
AOC, en funció de les transferències efectives de la Generalitat de Catalunya. Cas que 
aquestes siguin inferiors a les actualment previstes, el Consorci AOC, previ informe a 
la Comissió de Seguiment del conveni, aplicarà els corresponents ajustos. 
 
Aquest import es destinarà a la satisfacció dels costos de les accions de suport de la 
Fundació CESICAT destinades a l’administració local d’acord amb les següents 
magnituds: 
 
 

 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
Les volumetries especificades en aquest quadre són estimatives, atenent a les 
necessitats comunicades, procedint ambdues parts a la seva actualització si convé 
d’acord amb la clàusula 5.3 del Conveni vigent. 
 
SEGON.- VIGÈNCIA 
 
Aquesta addenda entrarà en vigor en el moment de la seva signatura i tindrà vigència 
fins al 31 de desembre de 2012. La justificació de les despeses realitzades, s’haurà de 
fer, en tot cas, abans del 31 de març de 2013. 
 
TERCER.- NOUS PROJECTES 
 
Ambdues parts manifesten la necessitat de desenvolupar nous projectes per tal de 
millorar la seguretat TIC de la infraestructura del Consorci AOC i de la infraestructura 
de les Administracions locals de Catalunya i acorden que en l’àmbit de la Comissió de 
Seguiment establerta al conveni es concretaran i definiran les condicions d’aquests 
nous projectes. 
 
 
I en prova de conformitat i acceptació de totes i cadascuna de les seves clàusules, les 
parts signen aquesta addenda per duplicat, amb efectes des de la data esmentada a 
l’encapçalament. 

 
 

Consorci Administració       Fundació CESICAT 
Oberta de Catalunya 
 
 
 
 
 
Joan A. Olivares Obis      Tomàs Roy Català  
Director gerent       Director Executiu 
 
 


		2012-10-11T11:15:15+0200
	JOAN ANTONI OLIVARES OBIS


		2012-10-17T09:54:24+0200
	CPISR-1 C Tomàs Roy i Català




