
PROPOSTA DE L’ALCALDIA

 
L’Ajuntament de Corbera de Llobregat, vol acollir-se al servei que el Consorci
AOC  ofereix  i  que  permet  l’intercanvi  de  dades  i  documentació  entre
administracions d'acord amb la normativa de protecció de dades de caràcter
personal; és una eina que estalvia desplaçaments innecessaris als ciutadans,
empreses i organitzacions quan tramiten amb les administracions públiques ja
que les administracions poden consultar-se les dades de les que disposen.

El  Consorci  AOC  va  promoure  un  conveni  d’interoperabilitat  de  sistemes
d’informació entre administracions públiques que es va signar el 22 d’octubre
de  2006  amb  representants  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  Localret  i
l’Ajuntament de Barcelona i  que, establia que entraria en funcionament una
plataforma telemàtica des de la qual les institucions signants esmentades i les
administracions locals que s’hi adherissin podrien consultar.

 
Els beneficis que se’n desprenen de l’efectiva interoperabilitat es concreten en:
estalvi de desplaçaments innecessaris als ciutadans, empreses i organitzacions;
reducció del temps de resposta de l'Administració; seguretat jurídica a l'hora de
tramitar; disminució del cost ecològic de la tramitació, ja que la transmissió
telemàtica  de  dades  i  documents  substitueix  l'aportació  per  part  dels
interessats  de  certificats  i  altres  documents  en  suport  paper  en  els
procediments administratius; accése a Via Oberta, que engloba els serveis que
el  Consorci  AOC ha  desenvolupat  per  facilitar  la  transmissió  telemàtica  de
dades i documents electrònics procedents de les administracions 

En conseqüència, aquesta Alcaldia proposa al Ple de la Corporació que previ
dictamen de la Comissió Assessora adopti els acords següents:

PRIMER.  Aprovar  l’adhesió  al   Conveni  marc  de  col·laboració  entre  el
Departament  de  Governació  i  Administracions  Públiques,  en  nom  de
l’Administració  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  el  Consorci  Localret,
l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci Administració Oberta de Catalunya per
a  l’impuls  i  el  desenvolupament  de  la  interoperabilitat  dels  sistemes
d’informació de les administracions catalanes. 

 
SEGON.  Nomenar  la  Sra.  Maria  Abarca  Martínez,  secretària  general  de
l’Ajuntament,  amb DNI 43.686.520 K com a interlocutora única de l’entitat
davant el Consorci AOC.
 
TERCER.  Facultar l’Alcaldia per a la signatura de la documentació necessària
per a l’execució d’aquest acord.

Corbera de Llobregat, 25 de juny de 2014.

L’alcaldessa,

 
Rosa Boladeras Serraviñals


