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Generalitat de Catalunya
Departament de la Presidència
Direcció General
d'Atenció Ciutadana i Difusió

MEMORIA D'OBSERVACIONS I AL.LEGACIONS PRESENTADES AL PROJECTE DE
DEGRET PEL QUAL ES GREA LA SEU ELECTRÒNICA DE LA GENERALITAT DE
cATALUNYA, EN EL TRÀMIT DE GoNSULTA INTERDEPARTAMENTAL I INFORMES.
SEGON EXPEDTENT (FEBRER 2013)

Aquesta memòria s'elabora per complir el mandat de l'article 64.5 de la Llei 2612010, del 3
d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, el
qual estableix que I'expedient de la tramitació dels projectes de disposicions reglamentàries
ha d'incloure una memòria de les observacions i les al'legacions presentades, entre altres,
en els tràmits de consulta interdepartamental i informes, si escau. En cas que les
obsgrvacions s'hagin desestimat, cal explicar-ne les raons.

Per facilitar la comprensió de la memòria i a causa de la quantitat de les observacions i

al'legacions formulades, la memòria s'estructura seguint el text del Projecte de decret. Per a
cada article que ha estat objecte d'observacions o al'legacions, s'assenyala I'observació o
les observacions rebudes, I'acceptació o desestimació, el motiu i la modificació del redactat
del text, si escau.

Es fa constar que aquesta memòria valora totes les observacions i les al'legacions
presentades en el segon tràmit de consulta interdepartamental del mes de febrer de 2013.

Títol del proi ret

Departament de Gultura (Direcció General d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni)

Observació:" Es proposa ampliar el títol del Decret, perquè que passi a denominar-se Decret
... pel qual es crea la Seu electrònica i el Registre general electrònic de I'Administració de la
Generalitat de Catalunya.

El motiu principal és que el Registre electrònic representa un element essencial dins del
procediment administratiu, atès que dóna fe del moment en el qual s'han presentat o emès
documents. Tot i que el registre estigui integrat a la seu electrònica, la seva entitat fa
aconsellable que es destaqui en eltítol."

Desestimada: El registre electrònic ja funciona i s'ha fet públic per I'Ordre
PRg253/2012, de 27 d'agost, per la qual es fixa l'horari d'atencio a la

ciutadania de les oicines d'atenció ciutadana i dels regrsfres públics de
l'Administracio de la Generalitat de Catalunya, i se'n publica la relacio.
Resultaria, doncs, extemporani incloure'l com a registre de creació pel decret

Observació:" Si no s'admet aquesta proposta, cal que es valori també la incorporació en el

títol del Decret de "l'Administració de la Generalitat de Catalunya", de manera que quedi

diferenciat d'altres administracions públiques."

1



ru Generalitat de Catalunya
Departament de la Presidència
Direcció General
d'Atenció Ciutadana i Difusió

Desestimada: Atès que, mitjançant conveni i d'acord amb I'article 2.1,|a Seu
està cridada a ser-ho també d'altres administracions, es considera oportú no
anomenar-la com a seu de I'Administració de la Generalitat. D'altra banda, el
fet que s'aprovi per Decret del Govern de la Generalitat ja indica que el seu
àmbit d'aplicacíó ha de ser, necessàriament, el de I'Administració de la
Generalitat

II.MARC LEGAL

Departament d' Interior

Observació: "En l'apartat ANTECEDENTS es fa referència al Decret 32412001, de 4 de
desembre. Aquest Decret va ser derogat pel Decret 56/2009, de 7 d'abril, per I'impuls i el
desenvolupament dels mitjans electrònics a I'Administració de la Generalitat. Si es vol
mantenir la referència al Decret 32412001, com un dels antecedents de I'administració
electrònica, en tot cas, s'ha de mencionar que va ser derogat pel Decret 56/2009.'

Estimada
Nova redacció:" El Decret 32412001, de 4 de desembre, derogat
posteriorment pel Decret 56/2009, de 7 d'abril, va regular per primer cop les
relacions entre els ciutadans i I'Administració de la Generalitat de Catalunya a

través d'lnternet, tot establint el dret d'igualtat en I'accés de la ciutadania als
serveis públics i la garantia de la protecció de les dades personal"

Observació: "En el quart paràgraf de I'apartat ANTECEDENTS s'hauria de substituir la
referència al 2012 pel 2013 i també en el quart paràgraf es fa referència al Decret 32512011,
de 26 d'abril, de reestructuració del Departament de la Presidència, decret que ha estat
derogat pel Decret 11812013, de 26 de febrer, de reestructuració del Departament de la
Presidència. "

Estimada
Nova redacció:" Finalment, entre els projectes corporatius d'administració
electrònica que el Govem acorda impulsar al llarg del2013 coherentment amb
les línies d'impuls anteriors, hi figuren la Seu electrònica, el Tauler electrònic i

el Registre electrònic, i es designa com a promotor dels projectes a la
Direcció General d'Atenció Ciutadana i Difusió, de conformitat amb les
competències que li atribueix I'article 30 del Decret 11812013, de 26 de febrer,
de reestructuració del Departament de la Presidència."
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Article 3

Departament d'Empresa i Ocupació

Observació: "Es fa notar el defecte de forma en no nutnerar dues definicions correctament:
la de "Certificat digital" que li correspondria la lletra d) i la de "Tràmit electrònic" que li

correspondria la lletra i)."

Estimada: S'ha procedit a corregir la seqüència de numeració seguint l'ordre
alfabètic.
Nova redacció:
"d) Certificat digital: Document electrònic signat per una autoritat de
certificació que permet signar per mitjans electrònics de manera segura i amb
validesa legal, ja que garanteix a terceres persones la identitat de la persona
que n'és posseïdora quan realitza una transacció electrònica. El certificat
digital pot estar en diferents suports o dispositius (un fitxer, un llapis de
memòria o una targeta).

l) Tràmit electrònic: Acció emmarcada en un procediment administratiu que es
realilza mitjançant l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació,
tant per part de la ciutadania, empreses i entitats en relació amb el seus
expedients administratius, com per part del personal al servei de
l'Administració de la Generalitat, en relació amb la seva respectiva gestió
interna."

Observació: "Pel que fa a la definició e) Estàndars oberts.... es proposa suprimir des de "...
o amb un cost..." fins a "..empreses i entitats...", pêr deixar-ho nomes en que el programari i

les especificacions dels formats han de ser públics i gratuïts, d'accés universal.....

Estimada
Nova redacció: "3.h )Estàndards oberts: especificacions que regulen que el
format de les dades que es publiquen a la Seu electrònica i el programari que
es requereix per a consultar-les han de ser públics i d'utilització gratuita.

Departament d' Ensenyament

Observació: "Quant a la definició d'Autenticacio, només s'esmenten a les persones físiques i

a les entitats, però manca una referencia clara a les empreses i als seus representants. En
l'apartat següent si que es fa referència a les empreses i entitats, per la qual cosa s'hauria
d'incloure el mateix tractament a aquesta definició."

Estimada.
Nova redacció: "3.b) Autenticació: Acreditació per mitjans electrònics de la
identitat d'una persona o entitat sense personalitat jurídica, i del personal al
servei de I'Administració de la Generalitat, del contingut de la voluntat
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expressada en les seves mútues interaccions davant I'Administració de la
Generalitat de Catalunya i del contingut, la integritat i l'autoria dels

documents."

Observació: "euant a la definició d'lnteroperabititat, es proposa eliminar de la frase
paraula coneixemenfs, ja
s'intercanvia, sinó que

En el cas dels sistemes

d'interoperabilitat només s'intercanvia informaclo'

Estimada
NovãEã'acció: "3.i¡ lnteroperabilitat: Capacitat que tenen les organitzacions

per 
" 

cornpartil reutilitzar la informació de que disposen en els seus sistemes

d'informació i en els procediments als quals donen suport, per assolir uns

objectius comuns i possibilitar I'intercanvi d'informació entre aquests'"

Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions

Observació: ,'Atès la Llei 11/2007,...es considera innecessari reproduìr les definicions en la

proposta Oe Oecret quan són idèntiques; en els casos en què s'introdueixen canvis en les

definicions, es consiáera que aquesi fet comporta confusió jurídica. En conseqüència,

proposem suprimir aquest apartat de definicions.

Desestimada: Les definicions que conté el projecte de Decret es troben

ãilpersesenoiversesdisposicionslegalsd,àmbitestataliautonòmic'
lncorporant les definicions s'aporta una major clarificació si s'escau i es facilita

la lectura.

Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural

Observació:"Article 3 Definicions, lletra c) , caldria separar en una altra lletra d) la definició

de Certificat digital de la de Ganal.

Estimada
Nova redacció:.g;t Canal: t\I¡tj¿ d'interacció entre I'Administració i la ciutadania,

empreses i entitatô per a la prestació de serveis i la difusió d'informació' Pot

ser presencial, teleiònic, o electrònic, tant si es difon via web, dispositius

mòbils o xarxes socials.
3.d) Certificat digital: Document electrònic signat per una autoritat de

certificació que permet signar per mitjans electrònics de manera segura i amb

validesa legal, ja que garanteix a terceres persones la identitat de la persona

que n'és iosseidora quan realitza una transacció electrònica. El certificat

digitat pot estar en diierents suports o dispositius (un fitxer, un llapis de

memòria o una targeta)."
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Departament d'lnterior

Observació: "..s'hauria de substituir "autoritat de certificació" per "entitat prestadora de
serveis de certificació" o "entitat de certificació" que és la denominació utilitzada per la
legislació en matèria de signatura electrònica"

Estimada
Nova redacció:" d) Certificat digital: Document electrònic signat per una
entitat de certificació que permet signar per mitjans electrònics de manera
segura i amb validesa legal, ja que garanteix a terceres persones la identitat
de la persona que n'és posseidora quan realilza una transacció electrònica. El

certificat digital pot estar en diferents suports o dispositius (un fitxer, un llapis
de memòria o una targeta)."

Article 5

Departament d'Empresa i Ocupació

Observació: "Amb la mateixa línia argumental, es proposa suprimir del punt 5.1.d) "...així
com, si s'escau i de forma complementaria, d'estàndards que siguin d'ús generalitzats pels

ciutadans i ciutadanes"

Estimada
Nova redacció:'5. 1,d) la utilització d'estàndards oberts"

Departament d'lnterior

Observació: "s'hauria d'afegir el principi de proporcionalitat, especialment pel que fa als
mecanismes d'identificació i autenticació."

Estimada
Nova reriacció:" 5.1, c)l'aplicació dels principis d'accessibilitat, publicitat oficial,
qualitat, seguretat, responsabilitat, disponibilitat, neutralitat, interoperabilitat,
proporcionalitat en els mecanismes d'identificació i autenticació, transparència
i participació ciutadana d'acord amb la normativa establerta, i, si escau, els
altres que siguin d'ús generalitzat per la ciutadania."

Article 7

Departament d'Empresa i Ocupació

Obseryació: " L'Apartat 7.1.b) diu que l'òrgan competent en matèria d'atenció ciutadana és
el responsable de la coordinació de la gestió dels continguts propis de cadascun dels ens
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previstos a I'article 2a) i 2b) d'aquest Decret. Tenint en compte que pel que fa als continguts

be l'àmbit d'empresa, disponibles des del Canal Empresa, és el Departament d'Empresa i

Ocupació (a través de la.OGE) qui té la responsabilitat de la seva publicació, es proposa

afegìr a I'art¡cle alguna de les següents aportacions :" En relació als continguts de l'àmbit

d'eñrpresa disponiÉles a través del Canal Empresa, aquesta coordinació s'exercirà de forma

conjunta amb ì'òrgan responsable de la publicació en aquest portal" o be, "sens perjudici de

les äompetències-de la unitat responsable dels continguts pel que fa a l'àmbit d'empresa".

Estimada parcialment: S'afegeix la Disposició Addicional Sisena. Canal

Empresa

Departament d' EnsenYament

Observació: "Caldria establir el temps mínim de conservació de la informació i la

Oocrrrnentació, ja que actualment s'ha informat als depadaments que el registre només

conservarà la documentació rebuda dos mesos."

Estimada
lrlova reOacciO'. "7 .1 fLa conservació de la informació publicada al Tauler

eleatròn'tc i de la documentació presentada al Registre electrònic, en aquest

cas fins al seu lliurament a l'òrgan competent per resoldre."

Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions

Observació: "Pel que fa a I'apartat 3 de I'article 7, atès que I'EADOP no pot substituir les

potestats Oels organismes emissors en la publicació dels anuncis en el Tauler electrònic,

proposem la supressió d'aquest article."

Estimada: Se suprimeix I'apartat 7.3 pel que fa a les responsabilitats de

ttnt¡tat gpstora del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya'

Departament de Benestar Social i Família

Observació:" L'article 7.1.f) estableix que l'òrgan competent en matèria d'atenció ciutadana

es-respon"able de la conservació de la informació publicada al Tauler electrònic i al Registre

electrònic. per converses anteriors mantingudes amb la unitat promotora, havíem entès que

no es preveia un repositori de la documentació que es trametés mitjançant el Registre

electrònic. Si el que diem és correcte, considerem que potser caldria canviar el redactat,

perquè pot induir a error."

Estimada
Noñãacc¡ó'." "7.1,f) La conservació de la informació publicada al Tauler

electronic i de la documentació presentada al Registre electrònic, en aquest

cas fins al seu lliurament a l'òrgan competent per resoldre."
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Departament de Gultura (Direcció de serveis)

Observació:" L'article 7.1 diu que l'òrgan competent en matèria d'atenció ciutadana és
responsable de:

f) La conservació de la informació publicada al Tauler electrònic i de la documentació
presentada al Registre electrònic.

Considerem que l'òrgan competent en matèria d'atenció ciutadana (actualment la DG
d'Atenció Ciutadana i Difusió), no ha de conservar la informació publicada al Tauler
electrònic, tal com passa amb els taulers d'anuncis presencials que no conserva la

informació la persona que custodia la clau del tauler; creiem que l'òrgan competent en
matèria d'atenció ciutadana ha de poder certificar que durant un període concret ha estat
publicada una informació de la qual conserva un enregistrament de dades bàsiques, però no
pas la totalitat de la informació.

Així mateix, també entenem que l'òrgan competent en matèria d'atenció ciutadana no ha de
conservar la documentació presentada al Registre electrònic, sinó que un cop registrada al

S@rcat, ha de garantir la distribució de la documentació a l'òrgan competent per tramitar i

resoldre.
D'acord amb la normativa vigent, la documentació presentada en un registre, també
l'electrònic, ha de ser conservada per la unitat gestora del tràmit a què correspongui i a

efectes de conservació/eliminació se li aplicarà el que disposi la corresponent TAAD o

resolució de la CNAATD (Decret 13/2008).

Una altra cosa és que durant un període precaucional, d'uns pocs dies, el S@rcat guardi la

documentació presentada al Registre electrònic, tal com actualment es fa amb la petició
genèrica electrònica, que guarda I'aplicació Sa@rcat durant 10 dies, per si hi hagués alguna
incidència en la transmissió de la documentació cap a la unitat gestora.

Estimada:
Nova redacció:
"7 .1,f) La conservació de la informació publicada al Tauler electrònic i de la
documentació presentada al Registre electrònic, en aquest cas fins al seu
lliurament a l'òrgan competent per resoldre.
7.2,b) l'impuls del procés de publicació dels actes administratius que es
publiquin al Tauler electrònic, de la gestió d'aquest procés en els supòsits no
regulats en l'apartat 3 d'aquest article, així com del seu contingut i la seva
conservació un cop despublicats."

Departament de Gultura (Direcció General d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni)

Observació:" Amb la finalitat de mantenir la coherència amb la política de gestió de
documents electrònics i axiu, es proposa afegir a I'article 7 1.fl la referència subratllada:
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jÐ La conservació de la informació publicada al Tauler electrònic i de la documentació

þiesentada al Registre electrònic, d'acord amb la política de gestió de documents i axiu de

la Generalitat.".

Estimada:
Nova transaccional a observacions: "7 f) La conservació de

la informació publicada al Tauler electrònic i de la documentació presentada

al Registre electrònic, en aquest cas fins al seu lliurament a l'òrgan competent
per resoldre."

Departament d' lnterior

Observació:"es fa referència a l'òrgan competent en matèria de telecomunicacions ¡

tecnologtes de la informació. No obstant, caldria aclarir qui és aquest òrgan (CTTI, DGTSI,

...).'

Estimada:
que dona suport a la Generalitat enNova red acció'."7 .4 L'ens instrumental

matèria de telecomunicacions i tecnologies de la informació és responsable

de:..."

Article 8

Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions

Observació: "En relació a I'apartat 16, atès que els serveis d'informació que s'ofereixen en

relac¡ó -dl Diari Oficial són de caràcter rellevant per al ciutadà, es considera convenient

mencionar-ho en aquest apartat. Es proposa una nova redacció: l'accés a la consulta i als

seryers del DiariOficial de la Generalitat de Catalunya

Estimada
Nova redacció: "8.15. I'accés a la consulta ials serveis del Diari Oficial de la

Generalitat "

Departament de Benestar Social i Família

Observació: "En l'article 8.2. seria convenient incloure també els convenis subscrits amb

aquells ens participats per la Generalitat en menys d'un 100% (art. 2.1 b) o que, com a

mínim, se'n publiqui una relació."

Desestimada: Entenem que el redactat actual, en relació amb I'article2.l,b)ia
inclou la publicitat dels convenis pels quals altres administracions s'integren a

la Seu electrònica.
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Observació: "Trobem a faltar I'article 8.9 que anteriorment feia referència al catàleg de
serveis itràmits."

Desestimada: És I'apartat I del mateix article.

Observació:".L'article 8.15 fa referència a la formulació de consultes, queixes i

inació actual de "Bústia desuggeriments. Ens plantegem si caldria fer referència a la denom
contacte".

Desestimada: Fem referència genèricament als mitjans disponibles per a

comunicar-se amb la Generalitat, sense especificar el nom de la bústia, que
efectivament ara es diu Bústia de contacte, però que podria canviar de nom
en qualsevol moment. Per evitar la caducitat del Decret en el cas de canvi en
la denominació, evitem referir-nos-hi pelseu nom.

Observació: "Potser es podria afegir un nou punt a l'article I que fes referència a la cita
prèvia.

Desestimada: La cita prèvia no és un tràmit o servei pròpiament, sinó una
forma d'accés als mateixos, per la qual cosa no considerem convenient fer-ho
com a contingut

Departament de Gultura (Direcció de serveis)

Observació: "L'article I sobre els continguts mínims de la Seu electrònica, en el punt 10 diu
que hi haurà: "L'accés al catàleg de dades i documents interoperables en poder de les

administracions públiques, que I'Administració pot obtenir per mitjans electrònics garantint

mesures de seguretat i que no caldrà que siguin aportats en noves tramitacions."

Considerem que cal revisar la redacció del precepte (que entenen que no pretén fer
universal I'accés al Catàleg de dades i documents interoperables), per tal que indiqui més

clarament que "La informació sobre els productes que hi ha al Catàleg" i que I'Administració
pot obtenir per mitjans electrònics no cal que siguin aportats en noves tramitacions."

Estimada
Nova redacció: "9. La relació de dades i documents interoperables en
poder de les administracions públiques, que I'Administració pot obtenir per

mitjans electrònics garantint mesures de seguretat i que no caldrà que siguin

aportats en noves tramitacions."

Departament de Cultura (Direcció General d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni)

Observació:" La redacció actual de I'article I està subdividit en 19 apartats, fet que elfa poc

operatiu i, a més, barreja, com a mínim, dos grups de continguts. Un primer grup està
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vinculat informació sobre la pròpia seu (estructura de dades, normativa que la regula,

sistemes de verificació etc...) Aquest primer apartat abasta des del punt 8.1 a 8'6.

El segon grup conté informació i serveis als quals es pot accedir (catàlegs de dades, tauler

electrònic, DOGC...) de 8.7 a 8.19.
Es proposa que:

.L'actual article I es passi a denominar Disposicions generals sobre la seu

electrònica, i inclogui els punts 8.1 a 8.6.
.lncloure un nou a¡1icle 9 que es denomini Continguts de la seu electrònica, amb els

continguts dels articles 8.7 a 8.19.

3Afegir al final de la redacció de l'actual ar1.8.14 (...) En el perfil del contractant el

ã¡utal¿ pot visualitzar llistats amb el conjunt de les contractacions realitzades per

cada conselleria o ens. En cada expedient s'ha de donar accés a tots els documents

generats en el procés de preparació, licitació, adjudicació i execució dels contractes,

ãmb excepció de les ofertes realitzades i, si escau, dels informes tècnics relatius a

aquestes, en allò que estigui emparat pel secret comercial'

Desestimada: Tot i que en termes generals, la divisió conceptual proposada

es vet¡Oa, et cert és que I'epígraf Dþosicions generals sobre /a Seu, no

s'ajusta perfectament al seu contingut.
pei que'fa a la modificació que es proposa per I'article 8.14, es considera

suficient la garantia a I'accés a la Plataforma de Serveis de Contractació
pública, ja que ofereix I'accés a tots els perfils del contractant i I'accés a tota

la informació al resPecte'

observació: "La redacció actual dels
podria accedir és força
considerar, com s'ha dit e

continguts, informacions i documents als quals es
ent administratiu. Caldria
ser una oportunitat per fer
de I'Administració de la

limitat i sempre vinculat al procedim
n el preàmbul, que aquesta norma Pot

de la seu electrònica un mitjà que faciliti la transparència
Generalitat.

Es proposa incloure un nou article en el qual es reguli la posada en disposició pública de

Continguts relatius a drets dels ciutadans, amb una redacció com ara:

,,Seguint un criteri de màxima transparència i amb la finalitat d'oferir el màxim d'informació i

docúmentació pública la seu electrònica de la Generalitat ha de tenir, com a mínim, els

següents continguts orientats a informar i facilitar a la ciutadania l'exercici dels seus drets:

a) Els acords i resolucions dels òrgans de govern

b) El pressupost vigent.
c) Les memòries anuals.

") 
Un repositori de documentació i informació administrativa de lliure accés.

d) Un canal per a la formulació de queixes i suggeriments
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e) Mecanismes de participació ciutadana
f) qualsevol informació i docr.lmentació administrativa que la legislació i els mitjans
disponibles ho permetin " .

Desestimada: Aquests continguts formaran part d'un portal de transparència.
La seu electrònica s'orienta a ser el portal únic d'accés als serveis i tràmits de
I'Administració de la Generalitat.

Observació:" lnclusió d'elements de gestió documental,..... A continuació es realitza una
proposta de redacció d'un nou article que, per mantenir la coherència de la redacció del text
aquest, hauria d'anar en I'actual Capítol ll i després de l'actual article 11.

"Article ....Política de gestió de documents electrònics

1. El protocol de gestió de documents i arxiu electrònic i els corresponents instruments
tècnics han d'estar dísponibles i permanentment actualitzats a la seu electrònica de la
Generalitat de Catalunya

2.- Els expedients electrònics finalitzats i que hagin estat qualificats de lliure accés per les
taules d'avaluació i accés documental han d'estar a lliure disposició dels ciutadans en la seu
electrònica. Quan es facíliti aquest accés, s'ha de mostrar :

a) El contingut del document electrònic, d'acord amb els estàndards previstos a I'article 3.d)
d'aquest Decret.
b) La informació bàsica de cadascuna de les signatures del document.
c) La descripció i els valors de les metadades mínimes obligatòries
3.- Prèviament a la difusió, s'han de dissociar les dades dels expedients i documents
electrònics que, d'acord amb la normativa vigent, cal mantenir reservades, i sempre que
sigui tècnicament possible .

4.- Els inventaris, catàlegs o altres instruments de descripció produits per l'axiu central
administratiu han de ser accessibles des de la seu electrònica de la Generalitat, amb la
finalitat que els ciutadans i les empreses puguin localitzar expedients que siguin del seu
interès.
5.- Han de ser accessibles des de la seu electrònica de la Generalitat els registres de
destrucció d'expedients, amb els continguts previstos a I'article 12 del Decret 1312008, de 22
de gener, sobre accés, avaluació i tria de documents, amb la finalitat que els ciutadans i les
empreses puguin conèixer quins documents han estat eliminats i el moment en el qual es
van destruir. ".

Desestimada: S'entén que depassa l'àmbit de regulació d'aquest Decret

Departament d' Interior

Observació: "8.1.d), no queda clar si "l'òrgan responsable de la gestió, manteniment i

supervisió dels continguts comuns de la seu" és el mateix òrgan o no que el "de la
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coordinació de la gestió dels continguts propis de cadascun dels ens previstos a I'article 2
d'aquest Decret". Tot i que entenem que es tracta del mateix òrgan, pensem que caldria una
redacció més entenedora d'aquest apartat."

Estimada
Nova redacció: "8.1 , d)l'òrgan responsable de la gestió, manteniment i

supervisió dels continguts comuns de la seu."

Observació: "8.12. on diu "representant de la persona jurídica" s'hauria de valorar la
possibilitat d'afegir "representant de la persona jurídica o les persones autoritzades
d'aquesta".

Estimada
Nova redacció: "8.12 L'accés de la ciutadania, empreses ientitats a un espai
privat on, prèvia identificació de la persona física o de la persona que actua
com a representant o està autoritzada per la persona jurídica, puguin accedir
a l'estat de les tramitacions i als documents que hagin aportat, rebre
notificacions i accedir a les resolucions i notificacions, així com modificar el
seu perfil."

Article 9

Departament d' Ensenyament

Observació: "9.5 La gestió de certificats digitals per a molts empleats públics pot ser de gran
complexitat i alt cost en els departaments amb col'lectius molt grans, Per això, seria més

eficient que els funcionaris, quan efectuïn eltràmit electrònic en nom d'un ciutadà o ens es
poguessin identificar amb el sistema habitual d'autenticació dels empleats públics: GICAR.
Això es podria establir de forma genèrica en aquest Decret, per al personal de
l'Administració de la Generalitat, de forma que, independent del que estableixi cada
procediment per a la identificació dels ciutadans i ens, I'empleat públic es pugui autenticar
amb el seu sistema propi, que fins ara s'ha demostrat com a segur en la gestió habitual de
l'Administració de la Generalitat"

Desestimada: No escau esmentar específicament GICAR ja que és un
aplicatiu i cal evitar la caducitat del Decret davant d'eventuals canvis
d'aplicatius, o dels noms d'aquests. A més cal estudiar la compatibilitat
d'altres sistemes d'identificació amb els preceptes de la Llei estatal 1112207.

Departament de Gultura (Direcció de serveis)

Observació: "El redactat de I'article 9.4 és confús. Entenem que s'hauria d'eliminar "sense
personalitat jurídica", perquè la petició atesa també es pot fer servir per altres persones que

sí que tenen personalitat jurídica."
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Desestimada: Amb la referència a persones, s'inclouen tant persones
fÍsiques, com jurídiques. La referència a ens sense personalitat jurídica

completa l'àmbit d'aplicació amb altres ens sense personalitat jurídica pròpia,
que tanmateix poden impulsar tràmits (per exemple: subvencions per AMPA,
o associacions de veïns).

Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural

Observació: "S'hauria de suprimir de la redacció la referència a "empresa" i substituir
I'expressió "entitat utilitzant" per "entitat (o ens) sense personalitat jurídica utilitzant".

Justificació: Per unificar la redacció d'ambdós apartats, ja que en el paràgraf anterior (9.4) es
preveu que la signatura de I'empleat públic en nom d'un tercer només sigui en cas de
persones o ens sense personalitat jurídica. Així mateix, es considera que no té sentit
incloure les empreses en aquest apartat 5è ja que aquestes han de tenir prou capacitat per
poder fer tràmits de forma telemàtica."

Estimada
Nova redacció: "9,5 El personal al servei de I'Administració de la Generalitat
ha de realilzar el tràmit a què es refereix l'apartat anterior en nom de les
persones o ens sense personalitat jurídica, utilitzant els sistemes de
signatura electrònica que s'especifiquin a cada procediment"

Article l0

Departament d' Ensenyament

Observació: "10.1 La gestió de certificats digitals per a molts empleats públics pot ser de
gran complexitat i alt cost en els departaments amb col'lectius molt grans, Per això, seria
més eficient que els funcionaris, quan efectuïn eltràmit electrònic en nom d'un ciutadà o ens
es poguessin identificar amb el sistema habitual d'autenticació dels empleats públics:
GICAR. Això es podria establir de forma genèrica en aquest Decret, per al personal de
I'Administració de la Generalitat, de forma que, independent del que estableixi cada
procediment per a la identificació dels ciutadans i ens, I'empleat públic es pugui autenticar
amb el seu sistema propi, que fins ara s'ha demostrat com a segur en la gestió habitual de
I'Administració de la Generalitat"

Desestimada: No escau esmentar específicament GICAR ja que és un

aplicatiu i cal evitar la caducitat del Decret davant d'eventuals canvis
d'aplicatius, o dels noms d'aquests. A més cal estudiar la compatibilitat
d'altres sistemes d'identificació amb els preceptes de la Llei estatal 1112207
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Departament de Benestar Social i Família

Observació:"Pel que Ía a la relació del personal habilitat per a la identificació, autenticació i

realització de tràmits prevista a I'article 1O.2, cal aclarir si serà una única relació per
administració i, en aquest cas, definir l'òrgan administratiu responsable pel que fa a la
Generalitat de Catalunya, o bé esmentar que cada departament haurà de mantenir la seva
relació."

Desestimada: Ja ho regula I'article 3 del Decret 56/2009, de 7 d'abril.

Departament de Gultura (Direcció de serveis)

Observació: " En I'article 10.2, que parla del personal habilitat per fer la petició atesa,

s'indica que "ha de mantenir actualitzada una relació del seu personal habilitat per a la
identificació, autenticació i realÍtzació de tràmits en nom de les persones o els ens sense
personalitat jurídica." Considerem que la petició atesa també inclou els ens amb personalitat
jurídica."

Desestimada: Les persones jurídiques estarien incloses dins del terme
persones.

Article l1

Departament d'Empresa i Ocupació

Observació: |En relació a I'article 11 relatiu a la lnterrupció del Funcionament de la Seu

Electrònica, entenem que potser caldria especificar de forma clara els efectes d'aquestes
possibles interrupcions sobre els còmputs dels terminis actes administratius que es
publiquin, amb l'objectiu d'evitar indefensió."

Desestimada: Els 3 punts de I'article 11 regulen les actuacions que s'han de

dur a terme en els supòsits d'intérrupció programada o accidental i

estableixen l'obligatorietat de facilitar-ne evidències. Tanmateix, es considera
millor no establir uns efectes generals, ja que no és el mateix cas les
interrupcions programades i anunciades que aquelles que són accidentals isi
es produeixen al principid'un termini o en la seva fase final. Es considera
convenient deixar als promotors dels procediments afectats I'anàlisi de
I'impacte que la interrupció pot tenir en el còmput de terminis.

Departament de Gultura (Direcció de serveis)

Observació: "L'article 11.1 estableix que la interrupció del funcionament de la Seu

electrònica: "... s'ha d'anunciar a les persones interessades amb la màxima antelació
possible..." no quedar clar si les persones interessades són tota la ciutadania. A més
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d'indicar el sistema alternatiu de registre, també cal incloure la publicació al Tauler electrònic
i I'accés als tràmits."

Estimada
Nova redacció: "11.1 El funcionament de la Seu electrònica solament es pot
interrompre per motius justificats dê caràcter tècnic, operatiu o relatius al seu
manteniment, i pel temps mínim possible. Aquesta interrupció s'ha d'anunciar
a la Seu i al seu tauler amb la màxima antelació possible, indicant el sistema
alternatiu de registre que es pot utilitzar mentre duri la interrupció."

Observació:" 4I'article 11.3 s'estableix que "... la Seu ha de facilitar tan aviat com sigui
possible I'accés a la evidència electrònica que justifìqui I'abast temporal de la interrupció del
funcionament, als efectes oportuns." No queda clar a qui facilitarà I'evidència (a la persona
que ha intentat fer un tràmit, a tota la ciutadania...)."

Estimada
Nova redacció: "11.3 En ambdós casos, la Seu ha de facilitar, tan aviat com
sigui possible, a la persona que ho sol.liciti, I'accés a la evidència electrònica
que justifiqui I'abast temporal de la interrupció del funcionament, als efectes
oportuns."

Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural

Observació'. "11.3. Es considera que s'hauria d'afegir alguna menció als efectes que la
interrupció, per motius justificats de caràcter tècnic o per circumstàncies accidentals, pot
tenir en el còmput de terminis, tal i com es fa en el cas del Tauler electrònic (art. 14.2) i del
Registre general electrònic (arl. 20.2)."

Estimada
Nova redacció:
" 11.1 El funcionament de la Seu electrònica solament es pot interrompre per
motius justificats de caràcter tècnic, operatiu o relatius al seu manteniment, i

pel temps mínim possible. Aquesta interrupció s'ha d'anunciar a la Seu i al
seu tauler amb la màxima antelació possible, indicant el sistema alternatiu de
registre que es pot utilitzar mentre duri la interrupció.

11.2. En el supòsit d'interrupció per circumstàncies accidentals del
funcionament de la Seu, i sempre que sigui tècnicament possible, la persona
usuària que hi accedeixi ha de visualitzar un missatge en què es comuniqui
aquesta circumstància, indicant-li els registres presencials on es pot presentar
la documentació alternativament i informant dels efectes d'aquesta interrupció
del funcionament en el còmput dels terminis."

15



KD S8i:Hnå $'.:îå"Håttuu..,"
Direcció General
d'Atenció Ciutadana i Difusió

Article l4

Departament d'Empresa i Ocupació

Observació: "En l'apartat14.3 que fa referència als "estàndars oberts", ien la línia delque
hem comentat en I'article 3, proposaríem evitar I'expressió "...que siguin d'ús generalitzat
pels ciutadans" per expressions més concretes com "estàndars oberts i d'ús gratuït".
Segurament ajudaria a la comprensió afegir una disposició addicional que incorpori un
posterior desplegament per Ordre, que especifiqui aquests estàndars."

Estimada
Nova redacció :"14.3 La publicació al Tauler electrònic ha de respectar els
principis d'accessibilitat ifacilitat d'ús, d'acord amb les normes establertes al

respecte, i ha d'utilitzar estàndards oberts i d'ús gratuÏt, amb una constant
adaptació al progrés tecnològic."

Departament de Gultura (Direcció de serveis)

Observació: "En les característiques del Tauler electrònic, el segon paràgraf del punt 14.4
diu que: "La publicació dels actes administratius ha de contenir una representació de la
signatura electrònica que es genera amb motiu de la seva publicació altauler, la identificació
de l'òrgan o unitat signant i la data i hora de publicació." Caldria indicar què és una
"representació de la signatura electrònica". Crec que seria més encertat que tot el paràgraf
se substituís per: "La publicació dels actes administratius ha de contenir la traça de la
persona autoritzada per publicar-los."

Estimada parcialment
Nova redacció: "14.4 S'ha de garantir I'autenticitat i la integritat del contingut
de les publicacions al Tauler electrònic mitjançant l'ús dels sistemes de
signatura electrònica avançada. La publicació dels actes administratius ha de
contenir una evidència de la signatura electrònica avançada que es genera
amb motiu de la seva publicació al tauler, la identificació de l'òrgan o unitat
signant i la data i hora."

Article l6

Departament d'Empresa i Ocupació

Observació: "En aquest article, entenem que no queda prou evident la responsabilitat de les

unitats amb la informació que es retira del Taulell. Potser caldria aclarir les actuacions un

cop siguin despublicats els continguts la gestió de la seva conservació (responsabilitat,
evidència de publicació, repositori de continguts, entre d'altres aspectes)."
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Estimada L'article 7.1 f) i g) ja recull les obligacions de la DG d'Atenció
Ciutadana i Difusió pel que fa a les responsabilitats del Tauler i de les
evidències de publicacíó. Es modifica la redacció de I'apartatT.2,b) per
incorporar-hi alfinal del redactat les obligacions dels òrgans promotors de la
publicació pel que fa a la conservació de la documentació, un cop
despublicada del Tauler.
Nova redacció "7.2,b) I'impuls del procés de publicació dels actes
administratius que es publiquin al Tauler electrònic, de la gestió d'aquest
procés en els supòsits no regulats en I'apartat 3 d'aquest article, així com del
seu contingut i la seva conservació un cop despublicats."

Article l7

Departament d'Empresa i Ocupació

Observació: ".Al punt 17.2, parla de que "eltauler ha de tenir implantades mesures
tècniques necessàries per evitar la indexació i la recuperació automàtica de publicacions a

traves de motors de cerca des d'internet". Malauradament, des del punt de vista tècnic, això
és pràcticament impossible de garantir: Si és públic per als ciutadans, és públic per als
robots dels indexadors i, per molt que s'intenti, les úniques maneres de garantir que un robot
d'internet no indexa aquesta informació és:

o no fer-la publíca o,
o fer-la publica amb tants mecanismes de seguretat que faci que el sistema sigui

totalment inusable. Caldria assumir que el mecanisme "estàndard" per evitar
indexacions (fitxer robots.txt) és d'ús "voluntari" per part dels robots d'indexació i que
un robot programat per saltar-se'l pot fer-ho sense problema.

o Mes enllà d'això, només hi ha mecanismes de "trava" tipus control de
peticions/segon, peticions/lP, Captcha, etc. que, si bé poden fer la programació
d'aquests robots una mica mes complexa, no la fa inviable. En canvi, aquests
mecanismes (de Captcha endavant) afectaria molt negativament l'ús del sistema i la
percepció d'utilitat dels mateixos per part dels ciutadans.

Estimada: Tot i que es preveuen mesures per evitar la indexació, com a

publicació dels continguts sensibles en format pdf, elements a tenir en compte
com la millora de I'accessibilitat pot desaconsellar en alguna ocasió utilitzar-
los. Atenent això, es proposa un nou redactat que eviti la categorització en la
formulació.
Nova redacció: "17.2 El tauler ha de tendir, incorporant les mesures
tècniques necessàries, a evitar la indexació i la recuperació automàtica de
publicacions a través de motors de cerca des d'lnternet. ....."

Observació: "Al punt 17.4 preveu que es pugui accedir al tauler electrònic des de totes les
Oficines d'Atenció Ciutadana de la Generalitat. Proposem afegir també la Xarxa d'Oficines
de la OGE per coherència amb el marc jurídic que regula els tràmits en l'àmbit d'empresa."
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Estimada
ffiG-redacció: "17.4 Cal facilitar la consulta pública i gratuïta del Tauler

electrònic en totes les Oficines d'Atenció Ciutadana i les Oficines de Gestió

Empresarial de la Generalitat de Catalunya".

Departament d' EnsenYament

Observació: "La difusió d'informació de persones en el tauler electrònic no té el mateix

imp-acre que la publicació en els taulers presencials, ja que l'accés electrònic a aquesta

informacib és pràcticament il.limitat i també es fàcil de copiar. Per això caldria determinar les

condicions d'accés a les dades de llistes de persones amb DNl, que , mantenint el principi

de difusió, preservi les dades que es publiquen per evitar un mal ús'"

Estimada: S'ha canviat el redactat de l'article 17.1, afegint un segon paràgraf

qu" r-"uil la restricció de la informació privada amb una identificació prèvia

Ñova redacció: "17.1L'accés al Tauler electrònic no necessita de cap

¡Oentjficac¡OJanmateix, la consulta de determinades dades que s'hi publiquin

pot requerir d'una identificació específica per raons de privacitat o de

protecció de dades de caràcter personal'"

Article 20

Departament d' EnsenYament

observació: "caldria aclarir el concepte d'accessible, ja que pot tenir interpretacions

diverses, com per eiemple: accessible únicament a registrar els documents que es trameten

telemàticament o accessible a la informació del registre, a més '."

Estimada: S'ha canviat la redacció de I'article 20.2 per aclarir que fa

refer$ãia a I'accés a la presentació telemàtica de documents al registre.

Nova redacció:"20.2 Des de la Seu electrònica es poden presentar

tetemFticament documents al Registre generalelectrònic- En el supòsit

d'interrupció per circumstàncies áccidentals o planificades, la Seu ha

d,informår d'åquesta circumstància, ha d'indicar els registres presencials on

es pot presentär la documentació alternativament i ha d'informar dels efectes

d'aquesta interrupció delfuncionament en el còmput dels terminis. "

Observació: "Si l'escrit no està normalitzat i prevista la seva tramesa telemàtica, com es fa

fe^/ratnent d'aquest tipus d'escrits? Com els rep el registre?

Estimada: Es canvia la redacció de l'article 20.3 per a major claredat.
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Nova redacció : '20.3 El Registre general electrònic admet els documents
electrònics següents, sempre que s'identifiqui la persona emissora i s'adeqüin
a'.

a) Els formularis electrònics específics normalitzats, establerts per a cada
procediment d'acord amb el catàleg de tràmits de la Seu, adreçats a
qualsevol dels ens descrits a l'article 2.1,a)i2.1,b).

b) El formulari electrònic genèric per als escrits i els procediments dels quals
la Seu no informi d'un formulari específic per a la seva tramitació, adreçat
a qualsevol dels ens descrits a l'article 2.1,a) i 2.1,b), sempre que
s'especifiqui l'ens destinatari o les dades suficients per a la seva
identificació.

c) El formulari electrònic genèric per als escrits adreçats a una áltra
Administració sempre que s'hagi signat el corresponent conveni de
col.laboració i es garanteixi una interconnexió entre els registres
d'ambdues Administracions."

Observació: "20.5 Quan es fa esment de la documentació presentada, cal aclarir si es
refereix a la documentació adjunta a l'escrit de presentació i cal determina la viabilitat
d'aquest rebut en el cas dels escrits de I'apartat 20.3,b)

Estimada
Nova redacció: '20.5 El Registre general electrònic ha d'emetre, de manera
automàtica, un rebut de presentació del document, d'acord amb el que disposi
la normativa vigent, ...."

Departament de Benestar Social i Família

Observació: "La redacció dels punts b) i c) de I'article 20.3 ens genera alguns dubtes:

Punt b) Del redactat entenem que el sistema admetrà qualsevol tipus de document
electrònic sempre que identifiqui I'ens destinatari i tingui les dades necessàries de
tramitació. Aquest punt significa que la petició genèrica es podrà tramitar amb el
model predefinit però també amb un model elaborat pel ciutadà?

o Punt c) no tenim clar si aquest punt contradiu la normativa bàsica en matèria de
registres (L3Ol92 o L26110), per la qual s'ha d'admetre sempre qualsevol document
que vagi a altres administracions públiques. En aquest cas, del redactat ens sembla
entendre que només s'admetrà si hi ha conveni signat entre les dues
administracions, inclosa l'Administració de I'Estat."

Estimada
Nova redacció:
"20.3 El Registre general electrònic admet els documents electrònics
següents, sempre que s'identifiqui la persona emissora i s'adeqüin a:

o
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s normalitzats, establerts per a cada
g de tràmits de la Seu, adreçats a
2.1,a) i 2.1,b).

s escrits i els procediments dels quals

ecífic per a la seva tramitació, adreçat

a qualsevol dels ens descrits a l'article 2'1,a) i2.1,b), Sempre que

s'especifiqui I'ens destinatari o les dades suficients per a la seva

identificació.
c) Èt- tormuta¡ electrònic genèr'rc per als escrits adreçats a una altra

Administració rãrpt" qúe s'hagi signat el corresponent conveni. de

col.laboració i- es' garànteixi una interconnexió entre els registres

d'ambdues Administracions."

Departament de Gultura (Direcció de serveis)

ents electrònics en el registre general

que s'identifiqui la persona emissora:

d.els esmentats a I'apartat anterior, adreçat a

.1.b), sempre que s'identiflqui l'ens destinatari

ció."

eualsevol escrit en suport electrònic diferents al model normalitzat establert a la seu entra

en contradicc¡ó amb ðique oisposa er òecret 360/1g94, der registre d'entrada i sortida de

documents de I'Adminisiració de la Generalitat de Catalunya' que en el seu article 3

èrt"Of"i* quines tipologies de documents s'han de registrar.

No és coherent que en format paper hi hagi una tipologia de documents a registrar i en

format electrònic no hi hagi cap tipologia'"

Estimada

met els documents electrònics
ersona emissora i s'adeqüin a:

s normalitzats, establerts per a cada

de tràmits de la Seu, adreçats a

2.1,a) i 2.1,b).
escrits i els procediments dels quals

ecífic per a la seva tramitació, adreçat

a qualsevol dels ens descrits a l'article 2'1,a) i 2'1'b)' sempre que

s'especiRquil'ensdestinatariolesdadessuficientsperalaseva
identificació.

c) gl tormutari electrònic genèric per als escrits adreçats a una altra

Administrac¡O sàmpre iue s'hagi signat el corresponent conveni de

col.laboració i es jaranieixi unà interconnexió entre els registres

d'ambdues Administracions."
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Observació:" El Projecte de decret sembla voler abordar la modificació i l'actualització de
quins tipus de documents cal registrar, perquè quan parla d'inadmissió de documents al
Registre general electrònic, diu que és una de les causes d'inadmissió, entre d'altres, "Les
gue s'esfableixin a la normativa vigent aplicable als registres d'entrada i so¡tida de
documents de les Administracions Públiques." (art. 20.6 d)).

Aquesta indefìnició respecte a les tipologies documentals crea i pot continuar creant
disfuncions en els registres generals."

Desestimada: No es modifiquen les causes genèriques d'inadmissió, que ja
es diu que són les mateixes que preveu l'actual normativa vigent aplicable.
Es diu "entre d'altres" perquè la resta de causes recollides al 20.6 són causes
específiques del canal telemàtic (requeriments tècnics com un límit de pes

determinar, o d'identificació electrònica)

Disposicions addicionals

Disposició addicional quarta

Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions

Observació: "Es proposa una nova redacció de la DA4 que incorpori el contingut de la
Disposició transitòria, i la supressió de la DT.

Estimada.
Nova redacció DA4:
"Quarta. Accés a /es subseus
Les seus electròniques de la Plataforma de serveis de contractació pública i

de I'entitat gestora del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, creades
abans de I'erttrada en vigor d'aquest Decret, passen a ser subseus de la Seu
Electrònica sense necessitat de formalitzar el procediment previst a l'article
4.4,i es regeixen per la seva pròpia normativa de creació pelque fa alseu
processos, funcionament i continguts i pels convenis signats amb altres
administracíons i ens públics pel que fa ala seva integració. Ambdues
subseus, han de ser accessibles des de la Seu electrònica, sens perjudici de
mantenir el seu accés electrònic directe."

Dis posició Transitòria

Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions
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Observació: "es considera que aquesta no conté cap règim transitori sinó la qualificació de
subseus, qualificació que s'atorga amb caràcter permanent, així com també el règim jurídic
de les seus ja creades amb anterioritat. En conseqüència es proposa la supressió de la
disposició transitòria i la incorporació del seu contingut a la disposició addicional quarta."

Estimada.
Nova redacció:
"Disposició addicional Quarta. Accés a les subseus
Les seus electròniques de la Plataforma de serveis de contractació pública i

de I'entitat gestora del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, creades
abans de l'entrada en vigor d'aquest Decret, passen a ser subseus de la Seu
Electrònica sense necessitat de formalitzar el procediment previst a I'article
4.4, i es regeixen per la seva pròpia normativa de creació pel que fa al seu
processos, funcionament i continguts i pels convenis signats amb altres
administracions i ens públics pel que fa a la seva integració. Ambdues
subseus, han de Ser accessibles des de la Seu electrònica, sens perjudici de
mantenir el seu accés electrònic directe."

Disposicions derogatòries

Departament d' lnterior

Observació: "Crea confusió el fet que es posi com a títol de les disposicions derogatòries
primera i segona el Decret que es deroga quan després es concreta quins apartats es
deroguen. És a dir, el fet de citar primer el Decret pot portar a pensar en una derogació total
quan en realitat es tracta de derogacions parcials. S'hauria, doncs, d'intentar redactar d'una
altra manera que resulti més entenedora."

Desestimada

Disposicions finals

Departament d'Empresa i Ocupació

Observació:
"Proposem afegir a I'articulat la referència als procediments de l'àmbit d'empresa de la
següent manera:

"Els procediments que la Generalitat de Catalunya posi a disposició de la ciutadania,
empreses i entitats pel canal electrònic s'oferiran sempre mitjançant la Seu Electrònica, i es
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desenvoluparan de forma preferent mitjançant les solucions corporatives de la plataforma

Gencat de serveis i tràmits (GSIT), del Canal Empresa, i amb el suport de la plataforma

d'integració i col.laboració administrativa (PICA). Amb aquesta finalitat, l'òrgan competent
en matèria d'atenció ciutadana, l'òrgan competent en matèria de processos i administració
electrònica Í l'òrgan competent responsable de la FUE, en el cas que el procediment afecti a

empreses i professionals, respectivament, han d'informar amb caràcter vinculant i previ a la
publicació d'un nou procediment, canal electrònic de servei de la Generalitat sobre la seva
adequació a aquesta finalitat i el seu encaix en les solucions corpóratives." lgualment es

requerirà l'informe favorable del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la lnformació
en relació amb I'adequació del requisits de l'òrgan gestor en relació amb les especificacions
de les plataformes corporatives.

Estimada parcialment: S'inclou la referència a I'informe de l'òrgan competent
responsable de la FUE, pels tràmits d'empreses i professionals en la
Disposició Addicional Sisena. Canal Empresa

Observació: "Tenint en compte que en el preàmbul s'esmenta el Canal Empresa i que

aquest portal entrarà en producció abans que finalitzi la tramitació d'aquest projecte de

Decret, Es proposa afegir una nova disposició addicional (entre la 5a i la 6a), que permeti

regularitzar el portal, i que digui així:

Disposició addicional x : Sobre elCanal Empresa
El Canal Empresa és el portal de la Generalitat de Catalunya que recull informaciÓ, serveis i

tràmits adreçats a les empreses i professíonals i que possibilita la interacció entre
I'Administració i les empreses. El Canal Empresa de la Seu electrònica disposarà de I'espai
privat adreçat a les empreses iprofessionals que referencia ll'article 8.13 d'aquest Decret. "

Estimada. S'afegeix la Disposició Addicional Sisena. Canal Empresa.

Departament de Benestar Social i Família

Observació: "La D isposició Addicional 5 parla de la integritat de I'OVT i només esmenta la

totalitat de la tramitació electrònica. Entenem però, què això no exclou tots els tràmits donats
d'alta a I'OVT que no es tramiten electrònicament en aquests moments. "

Efectivament, I'IOVT continuarà contenint referència als tràmits no electrònics.
Tanmateix, ates que el Decret fa referència exclusivament a l'àmbit de

I'administració electrònica, a la seva DA 5 només es fa referència als tràmits
electrònics.
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Disposicions finals

Disposició final primera

Departament d'lnterior

Observació: "Plantegem la possibilitat de suprimír les referències a les solucions

tecnològ ques (pSCÞ, PICA, GSIT, ...), definint, si és el cas, els aspectes conceptuals o

funcionãls, ja que les solucions tecnològiques poden canviar en eltemps, no així les seves

funcions"

Estimada: Se suprimeixen les sigles PSCP de I'apartat 13 de l'article 8 i les

sigles PICA i GSIT de la disposició final primera

F 

-

lgnasi Genovès iAvel
Director general

Barcelona, 4 d'abril de 2013
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