Data de la sessió: 12/12/2016
Títol / identificació de l'expedient
Número d'expedient N190/2016/001
Descripció
Aprovació del Protocol de gestió del Portal de Transparència de l'Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat
Relació de fets i fonaments jurídics
Atès que l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat té entre els seus objectius de govern l'impúls
d'accions de Transparència per tal de de donar a conèixer la informació relativa als seus àmbits
d’actuació i les seves obligacions, amb caràcter permanent i actualitzat, d'una manera
comprensible i de fàcil accés a les dades per tal de facilitar la participació en els assumptes públics;
Atès que l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat disposa del portal web
https://seu2.santboi.cat/inicicom a plataforma tecnològica de publicació de dits continguts en
l'àmbit de Transparència;
Atès que el Portal de Transparència de l'Ajuntament de Sant Boi té com a objectius facilitar i
garantir l'accés a la informació de manera clara, estructurada i entenedora, i , amb aquesta finalitat
, s'han anat mantenint reunions amb els serveis , direccions i àrees implicades per definir els
continguts i gestió del portal;
En aquest marc es considera necessari definir el protocol de gestió del Portal deTransparència per
tal d'establir els mecanismes necessaris per a l'actualització i manteniment del seu contingut.;
Vist l'informe tècnic de data 27 d'octubre de 2016;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 29/11/2016;

D'acord amb la Directiva 2003/98/CE, de 17 de novembre, que estableix un conjunt de normes
mínimes i criteris homogenis pel tractament de la informació susceptible de ser reutilitzada per
persones físiques i jurídiques;
D'acord a la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre utilització de la informació del sector públic;
D'acord el Reial Decret 4/2010, de 8 de gener, pel que es regula l'Esquema Nacional de
Interoperabilitat en l'àmbit de l'Administració Electrònica;
D'acord a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern;
D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel
decret número AALB150022 de 23/06/2015 publicat al BOP 08/07/2015 , sobre delegació de
competències en aquest òrgan per part de l'alcaldessa presidenta de la corporació municipal de
Sant Boi de Llobregat,
Proposta d'acord
Primer: Aprovar el Protocol de gestió del Portal de Transparència de l'Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat;
Segon: Disposar que el seu deplegament correspon a l'Àrea de Governança, mitjançant el Servei

de Qualitat, Transparència i Innovació;
Tercer: Encomanar a les Direccions d'àrees i serveis la integritat, la veracitat i actualització dels
continguts identificats en el Protocol de gestió en funció de l'organigrama tècnic en vigor que
assigna les competències concretes;
Quart: Establir l'entrada en vigor d'aquest protocol el mateix dia de la seva aprovació;
Peus de recurs
La qual cosa es fa pública per a general coneixement

