
 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE MONT-ROIG  
DEL CAMP I L'ENTITAT BEWOR TECH, S.L., PER A FOMENTAR  
L'OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT ELECTRÒNIC EN LÍNIA 

INTERVENEN 

D’una part, D. Fran Morancho López, con DNI ***7851**, que actua en nom propi i en 
representació de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, del qual n’és Alcalde. Entitat domiciliada 
a la Ctra. de Colldejou s/n de Mont-roig del Camp (Tarragona) i NIF P4309300D. 

D’una altra part, D. Vicente Serrano Pérez, amb DNI ***4335***, en nom i representació de 
l'entitat mercantil Bewor Tech SL, amb CIF B19603968 i amb domicili a P.E.Cortijo del Conde, 
Pago de Cambea 14 nave 7 de Granada (Granada). 

La Secretària General de la Corporació, la Sra. Aránzazu Sorlí Pons, actuarà com a fedatària de 
l’acte. 

Totes les parts manifesten no estar sotmesos en cap de les causes d'incompatibilitat i incapacitat 
que determinen les disposicions vigents en la matèria, pel que ambdues parts es reconeixen 
mútuament legal capacitat per a obligar-se i assumir els drets i obligacions que d’ell es deriven.  

EXPOSEN 

PRIMER.- Que, l’empresa BEWOR TECH, S.L. és prestadora de serveis electrònics de confiança 
qualificats, habilitat pel Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital per a l’emissió de 
certificats digitals qualificats de persona física  i representants. 

Al maig del 2021 es publica l’Ordre ETD/465/2021, de 6 de maig, per la que es regula l’emissió  
de certificats per vídeo identificació. A partir d’aquest  moment, l’empresa es qualifica en el nou 
servei i construeix la plataforma www.certificadoelectronico.es 

Des del 4 de juliol de 2022, qualsevol ciutadà podrà obtenir el seu certificat de persona física 
sense moure’s de casa, a través d’un procés normalitzat de vídeo identificació de forma 100 % 
online a través de la plataforma www.certificadoelectronico.es.  

A més de tot l’anterior, l’usuari te accés, des de l’esmentada plataforma, a més de 1000 seus 
electròniques de tot el país juntament amb el suport d’ajuda per a qualsevol incidència en 
matèria d’instal·lacions de certificats, accessos, etc. 

SEGON.- La competència per formalitzar el present conveni correspon a l’Alcalde, segons es 
recull a l’article 21.1.s de la Llei 7/1985, 2 d’ abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 

TERCER.- Que, l’Ajuntament de Mont-roig del Camp té, entre els seus objectius, incentivar 
l’obtenció i instal·lació de certificats electrònics de tots els veïns del seu municipi, potenciant  
totes aquelles actuacions que condueix  a millorar la digitalització del municipi. 

https://portal.mineco.gob.es/ca-es/Pagines/index.aspx
http://www.certificadoelectronico.es/
http://www.certificadoelectronico.es/


 
 

QUART.- Per a aconseguir aquests objectius, l’Ajuntament pretén formalitzar el present conveni 
de col·laboració amb l’entitat prestadora de serveis electrònics de confiança qualificada, de 
conformitat amb el  previst a l‘article 47 de la Llei 40/2015, d’ 1 d’Octubre, del Règim Jurídic del 
Sector Públic. 

CINQUÈ.- La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes  del Sector Públic, estableix en el seu 
article 6.2: “També estan exclosos de l’àmbit d’aquesta Llei els convenis que subscriguin les 
entitats del sector públic amb persones físiques o jurídiques subjectes al dret privat, sempre que 
el seu contingut no estigui comprès en el dels contractes regulats en aquesta Llei o en normes 
administratives especials”. 

Per la seva banda, l’article 4 de l’esmentada Llei 9/2017, del 8 de novembre, estableix que: “Les 
relacions jurídiques, els negocis i els contractes que esmenta aquesta secció queden exclosos de 
l’àmbit d’aquesta Llei i es regeixen per les seves normes especials, i s’apliquen els principis 
d’aquesta Llei per resoldre els dubtes i llacunes que es puguin presentar.”. 

SISÈ.- El present conveni té caràcter administratiu, sotmetent-se les partes en cas d’existir 
controvèrsies, a l’Orde Jurisdiccional Contenciós-administratiu. 

En virtut de tot allò que antecedeix, les parts intervenen en aquest conveni  i col·laboraran 
d’acord a lo disposat a les següents, 

ACORDS 

PRIMER.- Objecte del conveni 

L’objecte del present conveni és el foment de la digitalització i obtenció de certificat digital 
qualificat per part dels veïns del municipi de Mont-roig del Camp, davant el creixement de les 
gestions i tràmits administratius que requereixen del mateix. 

Com a mida del foment de l’obtenció del certificat digital qualificat dels veïns de Mont-roig del 
Camp, a través de l’entitat BEWOR TECH, S.L. es dona la possibilitat als ciutadans a descarregar 
el seu certificat digital de forma online i sense la necessitat de sortir de casa, des de la web de 
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i amb un preu de descompte del 20 % als ciutadans 
respecte al producte comercial principal. 

En tot cas es complirà per ambdues parts, amb allò disposat en la normativa de protecció de 
dades de caràcter personal. 

SEGON.- Compromisos de les parts 

Compromisos de Bewor Tech SL 

a) L’empresa BEWOR TECH, S.L. informarà del seu producte comercial, preus i descompte, 
si es realitza la descarrega del certificat digital qualificat a través de la pàgina web de 



 
 

l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, comprometent-se a prendre en consideració amb 
caràcter preferent els esmentats usuaris. 

Compromisos de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp 

a) Implantar a la Seu electrònica municipal un enllaç per gestionar la sol·licitud de certificat 
electrònic 100% on line, que ofereix l’empresa Bewor Tech SL 

b) L’Ajuntament de Mont-roig del Camp, com a mida de difusió de la seva activitat 
institucional, publicarà un article a la revista Comunica i a les xarxes socials municipals, 
amb motiu de la formalització d’aquest conveni de col·laboració entre les parts. 

TERCER.- Despesa del conveni 

La signatura del present Conveni no suposa cap despesa per a cap de les parts. 

QUART.- Vigència 

Segons el que disposa l’article 49 h) de la Llei 40/2015, d’1 d’ Octubre, del Règim Jurídic del 
Sector Públic, el present conveni tindrà una durada inicial d’1 any, a partir de la data de la seva 
signatura. 

En qualsevol moment, abans de la finalització del termini previst, els signants del conveni podran 
acordar, unànimement, la seva pròrroga anual per un període de fins a un màxim de quatre anys, 
o bé la seva extinció. 

CINQUÈ.- Règim de modificació del conveni 

Per a la modificació del present conveni es requerirà l’acord unànime de las parts, segons indica 
l’article 49 g) de la Llei 40/2015, d’1 d’Octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic. 

SISÈ.- Extinció del conveni i conseqüències de l’incompliment 

S’estarà al que disposa l’article 51 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector 
públic, que diu el següent: 

1. Els  convenis s’extingeixen pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu 
objecte o per incórrer en causa de resolució. 

2. Són causes de resolució: 

a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense haver-se acordat la pròrroga 
del mateix. 

b) L’acord unànime de tots els signants. 

c) L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’algun dels 
signants. 



 
 

En aquest cas, qualsevol de les parts podrà notificar a la part incomplidora un 
requeriment per a que compleixi en un determinat termini, amb les obligacions o 
compromisos que es considerin incomplerts. Aquest requeriment serà comunicat al 
responsable del mecanisme de seguiment, vigilància i control de l’execució del conveni 
i als demés signants. 

Si passat el termini indicat en el requeriment persistís l’incompliment, la part que el va 
dirigir notificarà a les parts signants la concurrència de la causa de resolució i s’entendrà 
resolt el conveni. 

d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 

e) Per l’entrada en vigor de qualsevol norma legal o reglamentaria que impedeixi el 
compliment del present conveni. 

SETÈ.- Comissió de seguiment 

Es crearà una comissió mixta entre ambdues parts, per resoldre qualsevol problema 
d’interpretació i compliment que pugui plantejar-se al respecte en relació a aquest conveni. 

I per a deixar constància de lo convingut, les parts signen aquest conveni, el qual entrarà en vigor 
a la data de la segona signatura electrònica al marge,  

Sr. Fran Morancho López Vicente Serrano Pérez 

Alcalde                                                                            Representant Bewor Tech SL 

En dono fe, 

Sra. Aránzazu Sorlí Pons 

Secretària de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp 
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