ACORD PER A LA INSERCIÓ D’ANUNCIS EN EL BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per la seva presidenta, Excma. Sra. Mercè
Conesa i Pagès, i facultada d’acord amb el previst a l’article 34.1 de la L7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local; assistida pel secretari delegat, Sr. Albert Ortiz
Villuendas, en virtut de les facultats conferides pel decret de la Presidència de la Corporació,
ref. D. 7731/16, de data 28 de juliol de 2016, publicat en el BOPB de data 3 d’agost de 2016.
ENS / INSTITUCIÓ <topònim>, amb domicili a ........ amb CIF/NIF ......... representada per
<càrrec, nom i cognoms>, amb assistència del/de la secretari/ària de la Corporació (si és una
entitat local).
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.- Que La Diputació de Barcelona, d’acord amb l’article 2n de la Llei 5/2002, de 4 d’abril,
reguladora dels butlletins oficials de les províncies, és l’organisme competent en la gestió i
edició del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (en endavant BOPB).
II.- Que, en l’exercici d’aquesta competència i per tal de potenciar la utilització de tècniques i
mitjans electrònics, la Diputació de Barcelona creà, amb efectes de l’1 de gener de 2003, un
registre electrònic, accessible a través de l’Oficina Virtual del BOPB (https://bop.diba.cat), que
mitjançant la utilització de la signatura electrònica és el sistema preferent per a la tramitació de
disposicions, ordenances, resolucions, edictes, anuncis o acords de les diverses
administracions públiques i de l’Administració de Justícia que hagin de ser inserides en el
BOPB, en virtut de disposició legal o reglamentària.
III.- Que la Diputació de Barcelona, seguint la normativa vigent, i amb la intenció d’impulsar l’ús
de les noves tecnologies en el marc de les administracions públiques, habilita una nova via
d’accés dins del registre electrònic del BOPB, per permetre la presentació d’anuncis a aquells
anunciants que no disposin de certificat electrònic.
IV.- Que l’habilitació d’aquest nou sistema, permetrà a l’anunciant la tramitació de la seva
inserció sense necessitat de trametre els anuncis en format paper, reduint de manera
substancial els temps i terminis dels procediments administratius, augmentant a la vegada el
grau d’eficiència en la publicació dels anuncis.
V.- Que, d’acord amb la previsió de l’article 12.1.b) del Reglament de gestió del BOPB, la
forma per gaudir d’aquest mitjà de presentació requereix de la formalització prèvia d’un Acord
de publicació a formalitzar entre la Diputació de Barcelona, titular del BOPB, i l’anunciant que
vulgui adherir-s’hi.
VI.- Que el model del text de l’Acord va ser aprovat per Decret de la Presidència de la
Corporació de data 24 de març de 2014 (ref. decret 2014/2443) i ha estat publicat al BOPB de
data 14 d’abril de 2014 i al web del BOPB, apartat de normativa.
VII.- Que <nom de l’anunciant> ha manifestat la seva voluntat d’adherir-se i formalitzar l’acord
de publicació d’anuncis al BOPB.
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest
acte, i en la representació que declaren, formalitzen aquest Acord, que es regirà pels següents:

PACTES
Primer. Que <nom de l’anunciant>, en endavant, l’anunciant, presentarà els textos a publicar a
través del registre electrònic habilitat a l’efecte per la Diputació de Barcelona dins de l’Oficina
Virtual del BOPB, d'acord amb les instruccions recollides en el Reglament de gestió del BOPB
vigent en el moment de la tramitació.
Segon. La identificació electrònica de l’anunciant es realitzarà mitjançant una clau d’accés i
una paraula de pas prèviament concertades i facilitades per la Diputació de Barcelona un cop
signat el present Acord.
Tercer. <nom de l’anunciant> garanteix que el text tramés a través d’aquest canal és còpia
fidedigna de l'original. La Diputació de Barcelona reproduirà els textos rebuts en la mateixa
forma en la qual es trobin redactats, sense que per cap causa pugui variar o modificar el seu
contingut, amb l’única excepció que l’anunciant doni la seva autorització expressa i quedi
constància de la mateixa de forma fefaent.
Això però, la Diputació de Barcelona, a través del servei del BOPB, es reserva el dret a
supervisar els textos tramesos, per tal d’assegurar que són conformes a les normes i/o
instruccions establertes en el Reglament de gestió del BOPB vigent en el moment de la
tramitació.
Quart. És responsabilitat de l’anunciant la custòdia i l’ús de la clau d’accés i de la paraula de
pas utilitzades per accedir al servei, quedant la Diputació de Barcelona exempta de cap tipus
de responsabilitat en cas del seu ús il·lícit i/o incorrecte.
Cinquè. L'anunciant haurà d’emplenar obligatòriament el formulari de tramitació d’anuncis via
Internet, que tindrà els efectes de sol·licitud d'inserció.
Sisè. La Diputació de Barcelona es reserva el dret a inhabilitar la clau d’accés i la paraula de
pas facilitades quan detecti usos contraris a les condicions i/o instruccions fixades tant en el
present Acord com en el propi Reglament de gestió del BOPB.
Setè. Totes les dades facilitades per <nom de l’anunciant> s’inclouran en el fitxer automatitzat
’Butlletí Oficial de la Província de Barcelona’, per al seu tractament informàtic d’acord amb la
Llei 15/1999, de Protecció de Dades de caràcter personal, quedant garantida la possibilitat
d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes inclosos a la
legislació vigent.
Vuitè. El present Acord serà vigent a partir del dia de la seva signatura i regirà fins a la
denúncia expressa d’una de les parts signants.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen per duplicat el present Acord, en
la representació que ostenten, en el lloc i la data que s’assenyala.
<localitat i data>
<nom de l’anunciant>
<càrrec>

<signatura>
<nom i cognoms representant>

<signatura>
(segells)

<localitat i data>
La presidenta,

<signatura>
<nom i cognoms de la presidenta>
La Secretaria delegada,

<nom i cognoms secretari/a delegat/da>

