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Jordi Batllori i Nouvilas, secretari general del Consell Gomarcal del Gironés,

CERTIFICO:

Que segons antecedents que consten en aquesta Secretaria del meu cárrec, el ple del
Consell Comarcal del Gironés en la seva sessió ordinária del proppassat 18 de juliol de
2018 va acordarel següent:

"Primer. Estimar totes les al'legacions presentades per l'Oficina Antifrau de Catalunya
a I'aprovació inicial de I'Ordenanga reguladora de l'administració electrónica
del Consell Comarcal del Gironés, en data 29 de maig de 2018, amb
Registre d'entrada, via eaCat, núm. 1-2018-003992-2.
En conseqüéncia, els textos dels articles de I'Ordenanga reguladora de
I'administració electrónica del Consell Comarcal del Gironés, que han estat
objecte de les esmentades al'legacions, una vegada introduides les
modificacions resultants de la seva estimació, queden redactats de la
següent manera:
- primer parágraf de I'Exposició de motius lll s'hi inclou el text següent:
Aquesta ordenanga també té presenfs /es normes referents a la
transparéncia, que es regulen a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de
transparéncia, accés a la informació pública i bon govern i a la Llei 19/2014,
de 29 de desembre, de transparéncia, accés a la informació pública i bon
govern.
- modificació de I'art. 1.3.b de la manera següent:
La difusió i accés a la informació administrativa pública.
- modificació de I'art. 3.1.b de la manera següent:
La sol'licitud d'accés per part dels ciutadans i /es ciutadanes de la informació
pública.
- modificació de I'arl.5.2 de la manera següent:
2. Els ciutadans i ciutadaneg en l'exercici del que preveu l'apartat anterior,
tenen e/s drefs segrienfs;

h. Qua/ssevol altres drets previsfos a la normativa estatal i autonómica
aplicable.
- modificació de l'arl.7.1 de la manera següent:
1. El Consell Comarcal del Gironés ha d'aprovar una Carta de seryeis
electrónics on es reculli la informació mínima que exigeix la normativa
realtiva a transpáréncia i, en concret, els esfdndards mínims de qualitat
relatius a l'ús dels mitjans electrónics en les relacions entre l'administració
comarcal i els ciutadans i ciutadanes.
- incloure un nou epígraf a I'art. 9.7 de la manera següent:
L'accés a la informació relacionada en matéria de transparéncia.

Publicar I'acord d'aprovació definitiva i el text íntegre de l'ordenanga al
Butlletí Oficial de la Província, al tauler d'anuncis del Consell, al Portal de
Transparéncia i en extracte al DOGC (art. 66 ROAS). L'Ordenanga
reguladora de I'administració electrónica al Consell Comarcal del Gironés
entrará en vigor quan hagi transcorregut el termini de quinze dies hábils
previst a l'art. 70.2 LRBRL.

Segon.
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Tercer. Comunicar aquest acord a l'Oficina Antifrau de Catalunya."

I perqué així consti, signo aquest certificat d'ordre i amb el vistiplau de la presidéncia del
Consell Comarcal del Gironés.

t:

Vist i plau,
El president
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