Data de la sessió: 07/11/2018
Títol / identificació de l'expedient
Número d'expedient N190/2017/000001
Descripció
Aprovació del Protocol de gestió de dades i documents interoperables de l'Ajuntament de Sant Boi
de Llobregat
Relació de fets i fonaments jurídics
Atès que la ciutadania, empreses i entitats ciutadanes tenen el dret a no aportar les dades i els
documents que obrin en poder de les administracions públiques, les quals hauran de prioritzar els
mitjans electrònics per obtenir-ne aquesta informació.
Atès que el Catàleg de dades i documents interoperables és la relació actualitzada de dades i
documents que estan en poder de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i/o d’altres
administracions públiques i que es poden obtenir per mitjans electrònics, a l’efecte de fer efectiu el
dret dels ciutadans i ciutadanes a no aportar-los en un procediment concret.
Atès que la consulta i/o obtenció de dades és essencialment a través del servei Via Oberta del
Consorci d’Administració Oberta de Catalunya i el Servei de Cessió de Dades dels serveis de la
Tresoreria General de la Seguretat Social.
Atès que el Catàleg de dades i documents interoperables de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat,
s’anirà ampliant de forma progressiva, tant pel que fa a la incorporació de noves consultes de
dades, com en la seva concreta aplicació en la totalitat de les tramitacions administratives.
Vist l'informe tècnic de data 18 de desembre de 2017.
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 30/10/2018;

D'acord a la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
D'acord al 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 al Conveni per a l’impuls i el desenvolupament de la interoperabilitat dels sistemes
d’informació de les administracions catalanes , signat el mes d’octubre de 2006 entre la Generalitat
de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, el Consorci Localret i el Consorci AOC, amb data
21/12/2009 d'adhesió per part de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord
adoptat en la sessió de Ple, que tingué lloc el dia 26/06/2015 , sobre delegació de competències a
aquest òrgan per part del Ple de l'Ajuntament,
Proposta d'acord
PRIMER: Aprovar el Protocol de dades i documents interoperables de l'Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat.
SEGON: Publicar el catàleg a la seu electrònica de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i al Portal
de Transparència.
TERCER: Establir l'entrada en vigor d'aquest protocol en mateix dia de la seva aprovació.
Peus de recurs
La qual cosa es fa pública per a general coneixement

