
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA I D'ECONOMIA I HISENDA

RESOLUCIÓ VEH/526/2019, de 4 de març, per la qual es dona publicitat al Conveni entre l'Administració de
la Generalitat de Catalunya i la Universitat de Lleida, per a l'habilitació del registre general de la Universitat
de Lleida per a la presentació de documents adreçats a l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

En data 21 de desembre de 2018 s'ha signat el Conveni entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya i
la Universitat de Lleida, per a l'habilitació del registre general de la Universitat de Lleida per a la presentació de
documents adreçats a l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Ateses les previsions de l'article 110.3 i de l'article 112.2 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya;

 

Resolc:

 

Fer públic el Conveni entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya i la Universitat de Lleida, per a
l'habilitació del registre general de la Universitat de Lleida per a la presentació de documents adreçats a
l'Administració de la Generalitat de Catalunya, que es transcriu a l'annex d'aquesta Resolució.

 

Barcelona, 4 de març de 2019

 

Albert Castellanos Maduell

Secretari general

 

 

Annex

Conveni entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya i la Universitat de Lleida, per a l'habilitació del
registre general de la Universitat de Lleida per a la presentació de documents adreçats a l'Administració de la
Generalitat de Catalunya

 

Intervenen:

D'una banda, el senyor Albert Castellanos Maduell, secretari general del Departament de la Vicepresidència i
d'Economia i Hisenda, en virtut del nomenament efectuat pel Decret 11/2018, de 2 de juny (DOGC núm. 7634,
de 4.6.2018) i d'acord amb la Resolució VEH/998/2017, de 9 de maig, de delegació de competències en
diversos òrgans del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda (DOGC núm. 7368, de
12.5.2017), en nom i representació d'aquest Departament.

I de l'altra, el senyor Roberto Fernández Díaz, rector de la Universitat de Lleida, amb NIF Q7550001G, segons
nomenament pel Decret 340/2011, de 17 de maig (DOGC núm. 5882, de 19.5.2011), com a representant
d'aquesta institució i en virtut de les competències que preveu l'Estatut de la Universitat de Lleida, aprovats pel
Decret 201/2003, de 26 d'agost (DOGC núm. 3963, de 8.9.2003).

Les parts reunides es reconeixen mútuament la capacitat de pactar i, en ús de les competències que tenen
conferides,
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Exposen:

L'Administració de la Generalitat de Catalunya i les universitats catalanes han assumit, en els seus respectius
àmbits, el compromís de millorar la qualitat en la prestació dels serveis públics, d'apropar l'Administració a la
ciutadania i de facilitar-los l'exercici dels seus drets i interessos establint, de mutu acord, mecanismes de
col·laboració que aportin valor a l'atenció ciutadana.

Ambdues institucions han anat signant, des de l'any 2006, convenis de col·laboració, en virtut dels
compromisos esmentats en el punt anterior. El darrer d'aquests convenis finalitzava la vigència el passat 31 de
desembre de 2017.

L'objecte d'aquests convenis és l'habilitació del registre d'entrada i sortida de documents de la Universitat de
Lleida, a fi que s'hi pugui admetre qualsevol document adreçat a l'Administració de la Generalitat de Catalunya
o a les seves entitats de dret públic vinculades o que en depenguin, amb la garantia que l'entrada en aquest
registre produeix el mateix efecte, quant al còmput de terminis, que el lliurament directe a l'òrgan o l'ens que
n'és el destinatari, i evitar així les conseqüències negatives que es poden derivar de la diversitat
d'interpretacions en relació al registre de les universitats.

L'entrada en vigor de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques (BOE 2.10.2015), en tots els seus preceptes, prevista pel 2 d'octubre de 2018 eliminava la necessitat
de continuar signant aquests convenis, atès que l'àmbit subjectiu d'aplicació de l'article 2 reconeixia a les
universitats el caràcter de sector públic i d'altra banda, el punt 4.3 de l'article 16 de la mateixa Llei els
identificava com a registres als quals la ciutadania pot presentar la seva documentació sense cap mes
condicionant.

Tanmateix, el Reial decret llei 11/2018, de 31 d'agost, de transposició de directives en matèria de protecció
dels compromisos per pensions amb els treballadors, prevenció del blanqueig de capitals i requisits d'entrada i
residència de nacionals de països tercers i pel qual es modifica la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques ha establert una pròrroga en l'entrada en vigor de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, pel que fa a les previsions relatives al registre electrònic d'apoderaments, registre
electrònic, registre d'empleats públics habilitats, punt d'accés general electrònic de l'Administració i arxiu únic
electrònic fins el dia 2 d'octubre de 2020.

En compliment de l'esmentada pròrroga, segueixen vigents els articles de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú que regulen el
funcionament dels registres, concretament l'article 38.

Considerant la referència que fa el punt 4 de l'esmentat article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
quant als registres vàlids on la ciutadania pot presentar els seus escrits i comunicacions, la qual va ser
interpretada per l'informe elaborat pel Gabinet Jurídic de la Generalitat (Consultiu 69/2003) que va concloure:

. Les universitats tenen la consideració d'administració pública i que són entitats de dret públic amb
personalitat jurídica pròpia i amb les prerrogatives inherents a les administracions públiques quan actuen
subjectes al dret administratiu i, per tant, dins d'aquest marc d'actuació es regeixen per la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

. El règim d'autonomia que impregna el funcionament de les universitats i la capacitat d'autoorganitzar-se i
dotar-se de les seves pròpies normes de funcionament intern, permeten que els seus òrgans de govern puguin
acordar que els seus registres tinguin els efectes que l'apartat quart de l'article 38 confereix als documents
presentats en la llista de registres als quals fa referència, únicament amb les administracions públiques amb les
quals se subscrigui conveni, i que la figura del conveni és necessària per garantir la reciprocitat en els efectes
dels dos registres que han de quedar intercomunicats.

. El caràcter reglamentari dels estatuts de les universitats i les seves normes de desenvolupament els dóna el
rang legal de disposicions a qui la lletra e) de l'apartat quart de l'article 38 els reconeix la possibilitat
d'incorporar nous registres a la llista de registres on els ciutadans poden presentar els seus escrits, encara que,
per la reciprocitat en els efectes dels dos registres que han de quedar intercomunicats, s'hagi de recórrer a la
figura del conveni.

Per tant, tenint en compte els efectes de la pròrroga de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, que s'esmenten en els
punts anteriors, escau plantejar un nou conveni per a l'oficialitat del registre de la Universitat de Lleida.

Tot i així, cal tenir en compte la vigència de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic,
des de l'1 d'octubre de 2016 i el que estableix el seu article 3.2 l'obligatorietat que les administracions
públiques es relacionin entre si per mitjans electrònics. Aquest requeriment aporta un canvi envers les
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clàusules dels convenis anteriors ja que canvia el sistema de tramesa de la documentació entre la Universitat
de Lleida i els departaments competents de la Generalitat, el qual haurà de fer-se per mitjans electrònics.

El Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, a través de la Direcció General d'Atenció
Ciutadana, d'acord amb el Decret 28/2018, de 7 de juny, de reestructuració del Departament de la
Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, té la funció d'administrar i mantenir els sistemes d'informació comuna
del Registre d'entrades i sortides de documents de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, tant pel que
fa al procediment com a l'aplicació corporativa que li dóna suport.

 

Per tot això, les parts signatàries acorden subscriure aquest Conveni, que sotmeten a les següents:

 

Clàusules

 

Primera. Objecte

L'objecte d'aquest Conveni és l'habilitació del registre d'entrada i sortida de documents de la Universitat de
Lleida per tal que s'hi pugui admetre qualsevol document adreçat a l'Administració de la Generalitat de
Catalunya o a les seves entitats de dret públic vinculades o que en depenguin, amb els efectes següents que la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú preveu pel que fa al còmput dels terminis:

- La data d'entrada en el registre de la Universitat de Lleida dels escrits adreçats als òrgans de l'Administració
de la Generalitat de Catalunya o a les seves entitats de dret públic vinculades o que en depenguin, serà vàlida
als efectes del còmput dels terminis que la normativa fixi per al compliment de les persones interessades.

- La data d'inici del còmput dels terminis que ha de complir l'Administració de la Generalitat, i, en particular,
del termini per notificar la resolució expressa dels procediments iniciats a sol·licitud de la persona interessada
és la data d'entrada dels escrits en el registre de l'òrgan de la Generalitat competent per tramitar el
procediment.

 

Segona. Obligacions

A. La Universitat de Lleida es compromet a:

1. Admetre en el seu registre les sol·licituds, escrits o comunicacions adreçats a l'Administració de la
Generalitat o a les seves entitats de dret públic vinculades o que en depenguin, amb independència de la seva
localització territorial.

2. Deixar constància en el seu registre general de l'entrada de les esmentades sol·licituds, escrits i
comunicacions, amb indicació en els seus assentaments del número de registre, del tipus de document, de la
data i hora de presentació, de la data d'alta al registre, de la data del document, de l'assumpte del document,
de la identificació de la persona interessada -persona física o jurídica o unitat administrativa de la Universitat
de Lleida- i de la identificació de la persona, organisme o unitat administrativa de destinació.

3. L'oficina de registre general ha de digitalitzar i fer còpia autèntica de la sol·licitud, escrit o comunicació així
com de cadascun dels documents adjunts que la ciutadania presenti i retornar els originals en paper a les
persones interessades.

4. L'oficina del registre general haurà d'expedir els rebuts acreditatius de la data de presentació de qualsevol
sol·licitud, escrit o comunicació, a què es refereix l'article 70.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
admetent-se com a tal una còpia d'aquests en la qual figuri la data i hora de presentació anotada per l'oficina.
Així mateix, el rebut ha de contenir una referència als codis segurs de verificació que corresponguin a cadascun
dels documents dels que s'hagi fet còpia autèntica.

5. En cas d'impossibilitat tècnica d'incloure en el rebut les referències dels codis segurs de verificació de les
còpies autèntiques, es lliurarà a la persona interessada una impressió en paper de cadascuna d'aquestes còpies
autèntiques a fi de que la persona interessada pugui conèixer i accedir als seus documents des de la seu
electrònica corresponent o aportar-los en altres procediments.

6. En els procediments que facin necessària la presentació de documents originals, l'oficina de registre ha de
lliurar al ciutadà una còpia autèntica del document, prèvia comprovació de la seva identitat amb l'original.
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7. Trametre per mitjans electrònics la documentació als serveis centrals dels Departaments competents de la
Generalitat, a través de la funcionalitat de Tramesa Genèrica de la plataforma EACAT, tenint cura d'enviar la
documentació de cada persona en una tramesa diferent.

8. Tenir informatitzat el seu registre i garantir-ne la conservació de les dades.

B. L'Administració de la Generalitat de Catalunya es compromet a:

1. Facilitar la informació sobre els òrgans que la integren i sobre les seves entitats vinculades o dependents a
la Universitat de Lleida i a mantenir-la actualitzada en tot moment.

2. Donar accés a la Universitat de Lleida via Internet al Sistema d'Atenció Ciutadana (SAC) que conté
actualitzada tota la informació sobre les unitats orgàniques de l'administració de la Generalitat i les seves
entitats vinculades o dependents.

3. Comunicar a la Universitat de Lleida, qualsevol incidència que es produeixi en la recepció telemàtica de la
documentació.

La signatura d'aquest Conveni no genera obligacions de despesa econòmica per a cap de les parts signants.

 

Tercera. Àmbit d'aplicació

L'habilitació del registre d'entrada i sortida de documents de la Universitat de Lleida, que constitueix l'objecte
d'aquest Conveni, s'aplica solament a la interconnexió i coordinació amb les oficines de registre pròpies de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya i de les entitats de dret públic vinculades o que en depenguin,
sense que la seva aplicació es pugui entendre ampliada per la intercomunicació i coordinació que preveu la
normativa de règim jurídic vigent entre les oficines de registre de l'Administració de l'Estat i de la Generalitat,
o que resulti d'altres convenis subscrits per l'Administració de la Generalitat amb aquesta mateixa finalitat.

 

Quarta. Publicitat del registre

La Universitat de Lleida accepta que es doni publicitat al seu registre a través dels canals de difusió habituals
de l'Administració de la Generalitat pels quals es dóna publicitat a la relació de les oficines de registre pròpies i
concertades, però fent constar en tot cas les restriccions esmentades en la clàusula anterior quant a l'àmbit de
l'oficialitat del seu registre que el fan diferent de la resta de registres que es publiquen.

 

Cinquena. Comissió de Seguiment

Es crea una Comissió de Seguiment paritària amb representació de les parts signatàries. Aquesta Comissió té
caràcter tècnic i vetlla pel seguiment, l'avaluació i resolució de les qüestions tècniques que es puguin plantejar.

La Comissió es reunirà sempre que una part ho sol·liciti, a la seu de la Direcció General d'Atenció Ciutadana. Si
s'escau, un funcionari d'aquesta unitat n'aixecarà acta.

Integren aquesta Comissió de Seguiment:

Per part de la Direcció General d'Atenció Ciutadana del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i
Hisenda, la persona responsable de l'administració i manteniment dels sistemes d'informació comuna del
registre d'entrada i sortida de documents de la Generalitat de Catalunya.

Per part de la Universitat de Lleida, la persona responsable de la informació, redacció i gestió dels convenis
institucionals.

Les parts poden convidar a les reunions de la Comissió de Seguiment personal tècnic de les seves respectives
organitzacions, d'acord amb els temes que s'hi hagin de tractar.

 

Sisena. Vigència

La vigència d'aquest Conveni s'inicia amb la seva signatura i expira el 2 d'octubre de 2020, per bé que
començarà a desplegar la seva eficàcia a partir de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.
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Setena. Resolució anticipada

Les causes de resolució anticipada d'aquest encàrrec són:

a) El mutu acord de les parts, manifestat per escrit.

b) La voluntat de qualsevol de les parts formalitzada amb un preavís de dos mesos.

c) L'incompliment de qualsevol de les obligacions establertes d'una de les parts signants del Conveni.

d) La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l'objecte del Conveni.

e) Per qualsevol altra causa que prevegi la normativa vigent d'aplicació.

 

Vuitena. Naturalesa del Conveni

El present document té el caràcter de conveni d'acord amb el que disposa el capítol II del títol IX de la Llei
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i
l'article 47 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

 

Novena. Jurisdicció competent

Les possibles discrepàncies en la interpretació i els dubtes derivats sobre el compliment de l'encàrrec seran
resolts de mutu acord sota els criteris de bona fe i de col·laboració mútua. Qualsevol qüestió litigiosa que
sorgeixi de la interpretació o execució d'aquest Conveni seran sotmesa als òrgans de la jurisdicció contenciosa
administrativa.

 

Les parts accepten les clàusules precedents, i en prova de conformitat, signen electrònicament aquest Conveni,
a Barcelona.

 

Pel Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

 

21 de desembre de 2018

 

Albert Castellanos Maduell

Secretari general

(Resolució VEH/998/2017, de 9 de maig, DOGC 7368, de 12.5.2017)

 

 

Per la Universitat de Lleida

 

30 de novembre de 2018

 

Roberto Fernández Díaz

Rector

 

(19.065.027)
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