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Acord
del Govern pel qual s’aprova la subscripció del Memoràndum d’entesa entre el Ministeri de 
Finances de les Illes Fèroe i l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el 
Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública en l’àmbit de l’administració 
electrònica i l’economia digital i se n’autoritza la signatura. 

El Ministeri de Finances de les illes Fèroe i l’Administració de la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant el Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública consideren que el 
desenvolupament digital és una de les claus per fomentar el creixement econòmic inclusiu i 
proporcionar serveis eficaços i eficients.  

Tenint en compte que fa poc s’han establert intercanvis entre les autoritats competents de 
les illes Fèroe i Catalunya i que una cooperació bilateral més estreta, que inclogui 
intercanvis d’experiències, coneixements, idees i competències en relació amb l’aplicació 
de les iniciatives d’administració electrònica i de les TIC, serà beneficiosa per a totes dues 
parts.

En aquest sentit, es proposa la signatura d’un memoràndum d’entesa per tal de promoure 
la transferència de coneixements tecnològics, així com l’execució de projectes innovadors 
en els àmbits d’interès comú relatius a l’administració electrònica, l’economia digital i les 
qüestions polítiques relacionades.

Atès el que estableix l’article 26.k) de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència 
de la Generalitat i del Govern;

Per tot això, a proposta del conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, el 
Govern

Acorda:

—1 Aprovar la subscripció del Memoràndum d’entesa entre el Ministeri de Finances de les 
Illes Fèroe i l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de 
Polítiques Digitals i Administració Pública en l’àmbit de l’administració electrònica i 
l’economia digital, amb el text que s’adjunta en l’annex. 

—2 Autoritzar el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública per a la signatura 
d’aquest Memoràndum d’entesa en nom i representació de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya.
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Annex

MEMORANDUM OF 
UNDERSTANDING

BY AND BETWEEN

THE MINISTRY OF FINANCE OF 
FAROE ISLANDS

AND

THE GOVERNMENT OF 
CATALONIA THROUGH THE 

MINISTRY FOR DIGITAL POLICY 
AND PUBLIC ADMINISTRATION 

IN THE FIELD OF DIGITAL 
GOVERNMENT AND ECONOMY 

PLACE                                          , DATE

The Ministry of Finance of the Faroe 
Islands, represented by the Minister of 
Finance, Mrs. Kristina Háfoss, in exercise of 
powers conferred by xxxxxx

and the Administration of the Government 
of Catalonia, represented by the Minister for 
Digital Policy and Public Administration of 
Catalonia Mr. Jordi Puigneró i Ferrer, in 
exercise of powers conferred by his 
designation by the Decree 3/2018 of 29 May 
and authorised to sign this Memorandum of 
Understanding by the  Government 
Agreement Government of February 5, 2019, 

hereinafter referred to as the “Participants”, 

Considering that digital development is one 
of the keys to fostering inclusive economic 
growth and providing effective and efficient 
services, 

Noting that recent exchanges have taken 
place between relevant authorities in the 
Faroe Islands and Catalonia, and that further 
bilateral cooperation, including exchanges of 
experience, know-how, ideas and skills related 
to the implementation of digital government 
and ICT initiatives will be of mutual benefit,

MEMORÀNDUM 
D’ENTESA

ENTRE

EL MINISTERI DE FINANCES DE LES 
ILLES FÈROE

I

LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
MITJANÇANT EL DEPARTAMENT DE 

POLÍTIQUES DIGITALS I 
ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 

EN L’ÀMBIT DE L’ADMINISTRACIÓ 
ELECTRÒNICA I L’ECONOMIA 

DIGITAL
LLOC                                          , DATA

El Ministeri de Finances de les illes Fèroe, 
representat per la ministra de Finances, la 
senyora Kristina Háfoss, en ús de les facultats 
que ostenta derivades de xxxxxx

 i l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, representada pel conseller de 
Polítiques Digitals i Administració Pública, el 
senyor Jordi Puigneró i Ferrer, en ús de les 
facultats que ostenta derivades del seu 
nomenament pel Decret 3/2018, de 29 de maig, i 
autoritzat per signar aquest Memoràndum 
d’entesa per Acord del Govern de 5 de febrer de 
2019,

 d’ara endavant, les parts,

Considerant que el desenvolupament digital és 
una de les claus per fomentar el creixement 
econòmic inclusiu i proporcionar serveis eficaços 
i eficients;

Tenint en compte que fa poc s’han establert 
intercanvis entre les autoritats competents de les 
illes Fèroe i Catalunya i que una cooperació 
bilateral més estreta, que inclogui intercanvis 
d’experiències, coneixements, idees i 
competències en relació amb l’aplicació de les 
iniciatives d’administració electrònica i de les 
TIC, serà beneficiosa per a totes dues parts;
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Aiming to promote know-how and the transfer 
of technology-based knowledge and the 
implementation of innovative projects in the 
fields of common interest,

Seeking to promote inclusive approaches  in 
regard to individuals and communities most 
affected by the dissemination of new 
technologies, including women and girls, 
which seek to protect and enhance respect for 
privacy and human and digital rights,

Wishing to make their partnership formal and 
deeper,

Have reached the following understanding:

First. Purpose

The purpose of this Memorandum of 
Understanding (MoU) is to define a common 
agenda and encourage closer ties between 
the Participants in the fields of digital 
government, the digital economy and related 
policy issues.

Second. Areas for collaboration

The Participants will exchange views, 
information, experience and solutions in areas 
of digital government, the digital economy and 
related endeavors by:

1. organizing joint events;
2. organizing visits and exchange of public 

officials and other experts, and peer-to-
peer coaching between experts;

3. sharing information on lessons-learned 
issues related to the design, architecture, 
security and operational lessons related to 
public sector information systems and 
relevant platforms, including Artificial 
Intelligence;

4. sharing knowledge, approaches and 
solutions to issues surrounding the design 
and delivery of digital government services 
for citizens and businesses, including 
issues related to privacy and respect for 
human and digital rights;

5. sharing knowledge and experiences related 
to the development of research and 
innovation  in digital advanced 
technologies, including IoT, 5G, 
Blockchain, Computer Vision, Smart 

A fi de promoure els coneixements i la 
transferència de coneixements tecnològics, així 
com l’execució de projectes innovadors en els 
àmbits d’interès comú;

Amb l’objectiu de promoure plantejaments 
integradors en relació amb les persones i les 
comunitats més afectades per la difusió de les 
noves tecnologies, incloses dones i nenes, que 
tenen per objectiu protegir i enfortir el respecte 
de la intimitat i dels drets humans i digitals;

Amb el desig de formalitzar aquesta cooperació 
i aprofundir-hi,

Han arribat a l’acord següent:

Primer. Objectiu

L’objectiu d’aquest Memoràndum d’entesa és 
definir un programa comú i fomentar una relació 
més estreta entre les parts en els àmbits de 
l’administració electrònica, l’economia digital i les 
qüestions polítiques relacionades.

Segon. Àrees de col·laboració

Les parts intercanviaran punts de vista, 
informació, experiències i solucions en les àrees 
d’administració electrònica, economia digital i 
activitats relacionades:

1. Organitzant esdeveniments conjunts.
2. Organitzant visites i intercanvis amb 

funcionaris públics i altres experts, i 
mitjançant l’assessorament entre experts.

3. Compartint informació sobre els aspectes 
apresos en relació amb el disseny, 
l’arquitectura, la seguretat i les lliçons 
operatives relacionades amb els sistemes 
d’informació del sector públic i les 
plataformes pertinents, inclosa la 
intel·ligència artificial.

4. Compartint coneixements, plantejaments i 
solucions sobre qüestions relacionades amb 
el disseny i la prestació de serveis 
d’administració electrònica a ciutadans i 
empreses, incloent-hi les qüestions 
relacionades amb la protecció de dades i el 
respecte dels drets humans i digitals.

5. Compartint coneixements i experiències en 
relació amb el desenvolupament de la 
recerca i la innovació de tecnologies digitals 
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Drones, BigData and Artificial Intelligence.     
6. sharing knowledge and information relating 

to youth in the digital sphere, including in 
the area of teaching children to code;

7. consulting with regard to positions and 
work in the digital area in international 
forums;

8. encouraging relevant organizations and 
enterprises established in the territories of 
the Participants to cooperate, exchange 
information and know-how, participate in 
business and technology collaborations 
and other joint initiatives, including proofs-
of-concept and pilot projects;

9. Identifying ways to promote women’s 
entrepreneurship and the engagement of 
women in the digital economy;

In all these activities, the Participants will seek 
to ensure multi-disciplinary, multi-sectoral, and 
inclusive approaches that take full account of 
issues related to human and digital rights and 
inclusion.

Third. Coordination

1. The Participants will nominate 
representatives who will oversee the 
implementation of this MoU.

2. The Participants may invite other 
institutions, including from private sector 
and non-governmental sectors, or other 
levels of government, to participate in the 
work and assign them responsibility for the 
implementation of particular activities.

3. The Participants will collaborate to decide, 
on a case by case basis, how their 
activities will be funded and resourced.

Fourth. Confidentiality of information

The Participants will protect in accordance 
with their laws, regulations and 
administrative practices all the internal 
documents and the information received by 
the other Participant under this 
Memorandum of Understanding. 

Fifth. Status

This MoU is not legally binding.

avançades, incloent-hi la internet de les 
coses, el 5G, blockchain, la visió per 
computador, els drons intel·ligents, les dades 
massives i la intel·ligència artificial.

6. Compartint coneixements i informació sobre 
la joventut en l’esfera digital, així com també 
en l’ensenyament de la codificació als nens.

7. Realitzant consultes en fòrums internacionals 
sobre professions i treballs en l’àrea digital.

8. Animant les organitzacions i empreses 
rellevants establertes als territoris de les 
parts a cooperar, intercanviar informació i 
coneixements, participar en col·laboracions 
empresarials i tecnològiques i altres 
iniciatives conjuntes, incloses les proves de 
concepte i els projectes pilot.

9. Identificant maneres de promoure l’esperit 
empresarial entre les dones i la seva 
participació en l’economia digital.

En totes aquestes activitats, les parts intentaran 
mantenir plantejaments multidisciplinaris, 
multisectorials i inclusius que respectin 
estrictament els drets humans i digitals i tinguin 
completament en compte la inclusió digital.

Tercer. Coordinació

1. Les parts designaran els representants que 
supervisaran l’aplicació d’aquest 
Memoràndum d’entensa.

2. Les parts podran convidar altres institucions, 
fins i tot dels sectors privat i no 
governamental, o d’altres nivells de 
l’Administració, a participar en els treballs i 
assignar-los la responsabilitat d’executar 
determinades activitats.

3. Les parts col·laboraran en la decisió de com 
es finançaran i dotaran de recursos les seves 
activitats, després d’avaluar-les cas per cas.

Quart.  Confidencialitat de la informació

Les parts signants protegiran, de conformitat 
amb la seva legislació, regulacions i pràctiques 
administratives, tots els documents interns i la 
informació rebuda de l’altra part en virtut 
d’aquest Memoràndum d’entesa.

Cinquè. Estat

Aquest Memoràndum d’entesa no és 
jurídicament vinculant.
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Sixth. Validity period and modifications

1. This MoU will remain valid for five years.
2. The Participants may renew this MoU for a 

period of five years at a time upon their 
mutual written consent.

3. The Participants may amend this MoU 
upon their mutual written consent through 
an exchange of notes.

Seventh. Causes of early termination

This MoU shall cease to exist in the following 
cases:

a) upon mutual agreement by the 
Participants;

b) a Participant may terminate this MoU by 
giving three (3) months written notice to the 
other Participant

c) for breach of the obligations set forth by any 
of the parties;

d) when it is impossible to accomplish the 
objective or purpose provided for in this 
MoU;

e) on expiry of the period of validity;
f) when one of the parties files a complaint; 

and 
g) for the general causes set forth in the 

prevailing legislation.  

Eighth. Litigious matters

Any doubt or disagreement that might appear 
between the Participants in relation with the 
interpretation or application of this 
Memorandum of Understanding will be 
resolved by the designated representatives in 
the third agreement amicably and in good 
faith.

Whereof and as a proof of conformity, both 
parties sign this agreement in duplicate and 
for a sole purpose, at the place and on the 
date indicated above. 

Sisè. Període de vigència i modificacions

1.Aquest Memoràndum d’entesa té una validesa 
de cinc anys.

2.Les parts podran renovar aquest 
Memoràndum d’entesa per un període de cinc 
anys mitjançant un acord mutu per escrit. 

3.Les parts podran modificar aquest 
Memoràndum d’entesa mitjançant un acord 
mutu per escrit a través d’un intercanvi de 
notes.

Setè. Causes de resolució anticipada

El Memoràndum d’entesa s’extingeix en els 
supòsits següents:

a) per mutu acord de les parts;
b) una part podrà rescindir aquest Memoràndum 

d’entesa notificant-ho per escrit a l’altra part 
amb tres (3) mesos d’antelació. 

c) per incompliment de les obligacions 
establertes per qualsevol de les parts;

d) per impossibilitat d’aconseguir I'objecte o la 
finalitat prevista en aquest Memòrandum;

e) per l’expiració del temps de vigència;
f) per denúncia d’una de les parts; i,
g) per les causes generals establertes a la 

legislació vigent.  

Vuitè. Qüestions litigioses

Qualsevol dubte o desacord que pugui aparèixer 
entre les parts signants en relació amb la 
interpretació o  l’aplicació d’aquest Memoràndum 
es resoldrà pels representants designats en 
l’acord tercer de forma amistosa i de bona fe.

I perquè així consti i com a prova de conformitat, 
ambdues parts signen aquest acord per duplicat 
i a un sol efecte, en el lloc i en la data indicats a 
I'encapçalament. 

             

Signed in the Faroe Islands                                         Signat a les Illes Feroe
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Kristina Háfoss                         Jordi Puigneró

Ministra de Finances Conseller de Politiques Digitals i 
Administració Pública

Illes Fèroe                         Generalitat de Catalunya

                                                                                P.A. Acord del Govern de 5 de febrer de 2019


