Àrea de Presidència
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General

DECRET
Fets

1. La Presidència de la corporació, en línia amb les prioritats establertes al vigent Pla
de Mandat, té la voluntat d’impulsar un procés de modernització de l’administració
centrat en la construcció d’un entorn i eines de relació amb la ciutadania més obert,
transparent i participatiu, que possibiliti un apoderament de la ciutadania en
transferir una major capacitat de control de les polítiques i dels seus representants.
2. La Seu electrònica de la Diputació de Barcelona, creada per decret el 25 de
novembre de 2010 (D12154/2010), és una de les eines tecnològiques que permet
desplegar l’administració digital. La titularitat de la Seu recau sobre la Presidència i
la seva gestió va ser assignada a la Gerència de la corporació.
3. L’impuls d’una estratègia corporativa global de transparència, accés a la
informació, bon govern i innovació democràtica es va encomanar a la Coordinació
General de la Diputació mitjançant decret de 4 de setembre de 2014 (D7461/14).
4. El Portal de la Transparència, en funcionament des del 14 de desembre de 2015,
fa operativa l’obligació de publicitat activa que té la Diputació de Barcelona.
Mitjançant el Protocol de gestió del Portal de la Transparència, aprovat el 14 d’abril
de 2016 per la Junta de Govern (AJG 136/16), la seva titularitat recau en la
Coordinació General i la seva gestió està encarregada a la Gerència.
5. Mitjançant el decret 9721/17 de 11 d’octubre de 2017, de modificació de
l’estructura orgànica de l’Àrea de Presidència s’aprova la reordenació organitzativa
de l’Àrea de Presidència, per tal d’agrupar sota una única unitat de treball les línies
estratègiques i complementàries entre si, centrades tant en l’administració digital,
la transparència, el govern obert i l’assistència en la gestió de la informació local,
creant-se el Gabinet d’Innovació Digital.
6. Per avançar en la consecució de l’objectiu definit, es considera oportú fomentar la
gestió coordinada de les eines tecnològiques que s’empren en el desplegament
d’aquestes línies estratègiques i fa necessari, en alguns casos, re assignar les
responsabilitats gestió.
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7. Per tot l’exposat, es considera oportú que la gestió de la Seu electrònica i del
Portal de la Transparència s’assigni a la Coordinació General a través del Gabinet
d’Innovació Digital.

Fonaments de dret
L'adopció d'aquesta resolució és competència de la Presidència de la corporació, en
aplicació de l'apartat 2.4.c de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i d’atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del
Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(BOPB de 22 d’abril de 2016).
Per tant, es proposa l’adopció de la següent:

RESOLUCIÓ

Únic. ASSIGNAR la gestió de la Seu electrònica i la gestió del Portal de la
Transparència de la Diputació de Barcelona a la Coordinació General, mitjançant el
Gabinet d’Innovació Digital.
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Núm. Exp. SIGC
Codi XGL
Promotor
Tramitador
Codi classificació
Títol

DIR. SERVEIS SUPORT COORDINACIÓ GENERAL
Dir. Serveis Suport Coordinació General
D0201 Organigrama
Decret assignació responsabilitat gestió Seu electrònica i Portal de la
Transparència.
Assignar la gestió de la Seu electrònica i la gestió del Portal de la
Transparència de la Diputació de Barcelona a la Coordinació General,
mitjançant el Gabinet d'Innovació Digital.

Objecte

Destinataris - CIF/DNI
Op. Comptable - Import
Altres serveis

Ref. Interna
Acte de referència VNIS

Dir. Serveis Secretaria, Adj.Secret.Gral
Dir. Serveis Tecnologies i Sist. Corpor.
CIS d'Hisenda, Servs. Grals. i RRHH.
Gabinet d'Innovació Digital
Gerència
MJB 33838
D 9721/2017
D 7461/2014
D 12154/2010
AJG 136/2016

Resum de signatures i tramitació administrativa
Signatures requerides
Perfil
Signatari
Acte
Responsable directiu Servei CPISR-1 C Nicolasa Perez Sanchez
Proposa
Promotor
CPISR-1 C Francesc Xavier Forcadell Proposa
Coordinador general
Esteller
CPISR-1 C Maria Mercè Conesa Pagès Resol
Presidenta
Secretària General

CPISR-1 C Maria Teresa Muratel
Cavero (accidental)

Data acte
03/01/2018, 13:11
03/01/2018, 13:15
03/01/2018, 16:14

Dóna fe, als efectes 04/01/2018, 11:57
de l'art. 2.d) del RD
1174/1987
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