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CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL CENTRE D'ATENCIÓ I GESTIÓ DE 
TRUCADES D'URGÉNCIA 112 CATALUNYA, LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI I LA 
SOCIETAT TELEFÓNICA SOLUCIONES PER FACILITAR A LES PERSONES 
ESTRANGERES QUE VISITEN CATALUNYA EN L'ÁMBIT DELS PROGRAMES 
INTERNACIONALS DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI EL CONTACTE AMB EL 
TELÉFON D'EMERGÉNCIES 112 DE CATALUNYA 

Tarragona, 14 d'abril de 2016 

REUNITS 

D'una banda, el Sr. Jordi Jané i Guasch, conseller d'Interior i president del Centre d'Atenció i 
Gestió de Trucades d'Urgéncia 112 Catalunya (en endavant CAT112), en virtut del Decret 
3/2016, de 13 de gener, pel qual es nomenen el vicepresident del Govern, els consellers i 
conselleres dels departaments de la Generalitat de Catalunya i el secretari del Govern 
(DOGC núm. 7037, de 14.1.2016), i d'acord amb la Llei 9/2007, de 30 de juliol, del Centre 
d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgéncia 112 Catalunya (DOGC núm. 4940, de 3.8.2007). 

De l'altra, el Sr. Josep Anton Ferré Vidal, rector de la Universitat Rovira i Virgili (en endavant, 
URV) en virtut del seu nomenament pel Decret 72/2014, de 27 de maig (DOGC 6633, de 29 
de maig de 2014), que representa aquesta institució d'acord amb les competéncies que 
preveu l'article 66 de l'Estatut de la URV, aprovat pel Decret 202/2003, de 26 d'agost 
(DOGC 3963, de 8 de setembre de 2003), i modificat per l'Acord GOV/23/2012, de 27 de 
marg (DOGC 6100, de 2 d'abril de 2012). La URV té el domicili al carrer de l'Escorxador, s/n, 
codi postal 43003 de Tarragona, i el seu NIF és Q-9350003-A. 

I de l'altra, el Sr. Enrique Santiago Muñoz, director d'Empreses i Administracions Públiques 
de Catalunya de la societat Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de 
España, SAU (en endavant Telefónica), actuant en nom i representació d'aquesta societat 
en virtut de l'escriptura d'apoderament de data 8 de novembre de 2012, amb número de 
protocol 1.661, del Notari Sr. Emilio Recoder de Casso inscrit en el Registre Mercantil de 
Madrid. Telefónica té el domicili a Ronda de la Comunicación s/n, Edifici Norte 2, codi postal 
28050 de Madrid, i el seu NIF/CIF és A78053147. 

Amb reconeixement mutu de la capacitat legal per formalitzar aquest conveni de 
collaboració, 

MANIFESTEN 

I. Que el CAT112 és una entitat de dret públic dotada de personalitat jurídica própia i plena 
capacitat d'obrar per a complir les seves funcions, creada mitjangant la Llei 9/2007, del 30 
de juliol, que té com a finalitat l'exercici de les competéncies de la Generalitat en matéria 
d'atenció i gestió de trucades d'urgéncia, per tal de donar una resposta rápida, senzilla, 
eficag i coordinada a les peticions urgents d'assisténcia que faci qualsevol ciutadá o 
ciutadana en el territori de Catalunya en matéria d'atenció sanitária, d'emergéncies 
ambientals, d'extinció d'incendis i salvament i de seguretat ciutadana. Amb aquesta 
finalitat des del CAT112 s'han de rebre, atendre, tractar, avaluar i derivar les trucades que 
es facin en el territori de Catalunya al número 112 i s'han de fer els requeriments 
d'assisténcia que es considerin pertinents als centres directius, els organismes i les 
entitats competents en cada matéria, d'acord amb el acords i protocols establerts a tal 
efecte. El CAT112 atén les trucades les 24 hores del dia en cinc idiomes: catalá, castellá, 
anglés, francés i alemany. 
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Que la URV, com a institució compromesa en la formació superior, la investigació i la 
promoció de la cultura, vol fomentar els programes educatius i de mobilitat i oferir un 
servei de qualitat als estudiants i al personal que efectuen estades de mobilitat a la URV 
en l'ámbit dels programes institucionals. 

Que la societat Telefónica, dins de la seva col•laboració amb el CAT112, ha desenvolupat 
una aplicació (App) multilingüe per a teléfons intel.ligents amb l'objectiu de facilitar el 
contacte amb el teléfon d'emergéncies 112 de Catalunya a les persones estrangeres que 
visiten Catalunya i que no parlen catalá, castellá, anglés, francés o alemany. 

IV.Que és voluntat de la URV millorar qualitativament la seguretat de les persones 
estrangeres que visiten Catalunya i que utilitzen els serveis d'aquesta universitat en 
l'ámbit dels programes internacionals. 

V. Que és voluntat de les parts col.laborar per donar a conéixer el teléfon d'emergéncies 
112 i la difusió d'eines que facilitin i millorin la comunicació entre les persones 
estrangeres que visiten Catalunya i el teléfon 112 de Catalunya a l'hora de comunicar una 
emergéncia, a efectes d'ampliar els canals de comunicació i millorar la rapidesa en 
l'atenció podent donar una resposta més rápida, senzilla, eficag i coordinada a les 
peticions urgents d'assisténcia d'aq uestes persones. 

Per tot aixó les parts acorden subscriure aquest conveni de col.laboració sota les següents 

CLÁUSULES 

Primera. Objecte 
Aquest conveni de collaboració té per objecte establir les bases i condicions necessáries 
per la col.laboració entre el CAT112, la URV i la societat Telefónica per tal de distribuir de 
manera delimitada una aplicació (App) per a teléfons intel•ligents per facilitar el contacte 
amb el teléfon d'emergéncies 112 de Catalunya a les persones estrangeres que visiten 
Catalunya en l'ámbit dels programes internacionals de la URV i que no parlen catalá, 
castellá, anglés, francés o alemany i la difusió d'aquesta App i del teléfon 112 
d'emergéncies. 

Segona. Compromisos de les parts 
La societat Telefónica es compromet a proveir de manera gratuTta a la URV i al CAT112 
d'una aplicació (App) multilingüe per a teléfons intel.ligents desenvolupada amb l'objectiu de 
facilitar la comunicació entre les persones estrangeres que visiten Catalunya en l'ámbit dels 
programes internacionals de la URV i el 112 de Catalunya. 

La URV es compromet a facilitar la distribució d'aquesta App multilingüe de manera gratuTta 
als membres de la comunitat universitária que visiten la URV en l'ámbit dels programes 
internacionals 1, dins dels seus ámbits d'actuació, a fer difusió de l'App i promoure'n la 
utilització i a donar a conéixer el teléfon d'emergéncies 112 (revistes, publicacions en línia, 
cartelleria, etc.). 

El CAT112 es compromet a tractar adequadament els avisos que rebi als seus centres de 
gestió provinents de l'App i iniciar els protocols establerts per donar-ne la resposta 
adequada. 
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Les parts es comprometen a compartir informació no confidencial relativa a la utilització de 
l'App a fi de poder introduir millores contínues en les prestacions de l'App i per tal d'adequar-
la a les necessitats reals del collectiu al qual va adregat. 

A més a més, la URV es compromet a aconsellar a la resta dels membres de la comunitat 
universitária que visiten la URV l'ús de l'App del CAT112 (My112) que ofereix el servei als 
usuaris en Ilengües europees com anglés, francés o alemany, a banda del catalá i el 
castellá. 

Tercera. Vigéncia 
La vigéncia d'aquest conveni de col.laboració és de 4 (quatre) anys a comptar des de la data 
de signatura i podrá ser prorrogat una sola vegada, mitjangant una addenda, per un període 
máxim de 4 (quatre) anys, Ilevat de denúncia expressa, la qual s'haurá de notificar per escrit 
com a molt tard 3 (tres) mesos abans de cada venciment. 

Quarta. Comissió de seguiment 
Es constitueix una comissió paritária de seguiment, formada per almenys un representant de 
cadascuna de les parts, amb l'objecte de vetllar pel compliment de les obligacions de les 
parts assumides en aquest conveni i per analitzar les diferents qüestions que derivin de 
l'aplicació del mateix. 

Les modificacions del conveni de col•laboració, proposades per la comissió de seguiment, 
es formalitzaran per escrit mitjangant la subscripció de les corresponents addendes. 

La Comissió de Seguiment es reunirá quan es convoqui a proposta de qualsevol de les parts 
com a mínim, una vegada a l'any, i els seus acords s'adoptaran sempre de conformitat 

entre les tres representacions. 

Cinquena. Confidencialitat 
Les parts es comprometen a donar compliment a tot alló que estableix la Llei orgánica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de carácter personal (LOPD), i el Reial 
decret 1720/2007, de 21 de desembre, que aprova el Reglament de desenvolupament de la 
Llei orgánica 15/1999 de protecció de dades de carácter personal, en relació amb les dades 
personals a les quals tinguin accés durant la vigéncia i en ocasió del present conveni. 

En aquest sentit, les parts s'obliguen a guardar estricte secret de tota aquella informació a la 
qual tinguin accés i a donar compliment de totes aquelles mesures técniques i organitzatives 
que s'estableixin per garantir la confidencialitat i integritat de la informació, i vetllaran perqué 
els seus treballadors i els de les empreses subcontractades, en tinguin coneixement i 
compleixin amb aquestes mateixes obligacions. Aquestes obligacions subsistiran fins i tot 
després de finalitzar i extingir-se aquest conveni. 

En aquest sentit, tota la informació o material que les parts proporcionin per a l'assoliment de 
l'objecte d'aquest conveni, així com aquella informació recollida durant la seva realització, té 
carácter confidencial, havent de ser tractada com tal per les parts i el seu personal, i 
comprometent-se a adoptar les mesures oportunes per a l'estricte compliment de la legalitat 
vigent en matéria de Propietat Industrial i Intellectual. 
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Així mateix, les parts es comprometen a utilitzar la informació obtinguda en virtut d'aquest 
conveni únicament per al compliment del mateix, no podent cedir aquestes dades ni facilitar-
les a tercers sota cap concepte, Ilevat autorització expressa i escrita de l'altre part. 

Sisena. Causes de Resolució 

Són causes de resolució d'aquest conveni: 
a) L'acord mutu de les parts que el subscriuen, expressat per escrit. 
b) La impossibilitat legal o material sobrevinguda per alguna de les parts de dur a terme 

l'objecte del conveni, havent-se de comunicar amb un termini no inferior a dos 
mesos. 

c) L'incompliment de qualsevol de les cláusules d'aquest conveni. 
d) La denúncia d'una de les parts, efectuada amb quatre mesos d'antelació com a 

mínim. 
e) Les causes generals que estableix la legislació vigent les administracions públiques i 

del procediment administratiu comú i l'article 110.1.1) de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, 
de régim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 

Setena. Resolució de conflictes 

Aquest conveni té naturalesa administrativa. En cas de conflicte, si aquest no es pot resoldre 
per mitjá de la Comissió de seguiment, s'hauran de sotmetre al coneixement de la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya les qüestions 
litigioses que puguin sorgir de la interpretació i/o compliment del conveni, d'acord amb les 
previsions contingudes a l'article 10.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa. 

1 als efectes escaients i com a prova de conformitat, les parts signen el present document 
per triplicat i a un sol efecte en el lloc i la data indicats a l'encapçalament. 
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