ESMENES QUE EL GRUPS MUNICIPALS DE CONVERGENCIA I EL PSC
PRESENTEN A LA MOCIÓ D’ERC-MES PER ASSOLIR LA FINESTRETA
ÚNICA ADMINISTRATIVA A VALLDOREIX
ESMENA 1
Modificar el redactat de l’atès primer per:
Atès que l’Oficina d’atenció ciutadana és un servei municipal que posa en
contacte l’administració pública local i la ciutadania i que compta, entre
d’altres, amb les següents competències:
a. Atendre i facilitar les peticions i consultes sobre informació municipal i d’altres administracions públiques.
b. Gestionar els tràmits del catàleg de servei que ofereix l’admi-

nistració municipal
c. Tramitar les reclamacions, suggeriments i altres demandes de

la ciutadania
d. Realitzar totes aquestes tasques mitjançant els canals presen-

cial, telefònic i telemàtic.
ESMENA 2
Afegir un nou atès segon amb el redactat següent:
Atès que l’Ajuntament de Sant Cugat es va aprovar subscriure 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 Electrònica de Catalunya per a l'impuls i el desenvolupament de la
interoperabilitat dels sistemes d'informació de les administracions catalanes,
en data 21/04/2008, conveni que li permet actuar com a oficina de registre
únic per recollir i traslladar sol·licituds de tràmits a altres administracions
locals, autonòmiques i estatals.

ESMENA 3
Al final de l’atès segon afegir:
, en determinats àmbits d’actuació
ESMENA 4
Modificar el redactat de l’atès tercer per:

Atès que cada administració, Ajuntament i EMD, disposen de catàleg propi
de tràmits de la seva competència i que la ciutadania s’ha d’adreçar a
l’administració corresponent segons quin tràmit vulgui fer, ocasionant el seu
desplaçament sovint innecessari.

ESMENA 5
Modificar el redactat de l’atès quart per:
Atès que l’EMD de Valldoreix disposa d’un registre de documents propi i
diferent del de l’Ajuntament, atesa la seva naturalesa jurídica com a ens
propi.
ESMENA 6
Modificar el redactat de l’atès cinquè:
Atès que les dues administracions estan avançant en la implantació de
l’administració electrònica i que, de conformitat amb la llei 39/2015, del
procediment administratiu comú de les administracions publiques, cal
a. Garantir que els interessats es puguin relacionar amb l’Admi-

nistració a través de mitjans electrònics, per a la qual cosa han
de posar a la seva disposició els canals d’accés que siguin necessaris així com els sistemes i les aplicacions que es determinin en cada cas (art. 12.1)
b. Garantir els drets de les persones en les seves relacions amb

les administracions publiques, com ara:
b.i. A comunicar-se amb les administracions públiques a tra-

vés d’un punt d’accés general electrònic de l’Administració.
b.ii. A ser assistits en l’ús de mitjans electrònics en les seves

relacions amb les administracions publiques (art. 13)
ESMENA 7
Modificar el redactat de l’atès sisè per:
Atès que, segons l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, “els registres electrònics de
totes i cadascuna de les administracions han de ser plenament
interoperables, de manera que se’n garanteixi la compatibilitat informàtica i
interconnexió, així com la transmissió telemàtica dels assentaments
registrals i dels documents que es presentin en qualsevol dels registres”.
ESMENA 8
Supressió de l’atès setè

ESMENA 9

Modificar el redactat de l’atès vuitè per:
Atès que ambdues administracions utilitzen de forma habitual els serveis que
ofereix el Consorci d’Administració Oberta de Catalunya i que asseguren la
possibilitat d’interconnexió telemàtica que exigeix la normativa.
ESMENA 10
Modificar l’acord primer per:
Implementar tot allò que la llei 39/2015 disposa en referència a l’accés a
l’administració electrònica per part de la ciutadania i de les pròpies
administracions implicades.
ESMENA 11
Modificar l’acord segon per:
Potenciar la utilització de les respectives seus electròniques als espais
d’atenció
ciutadana
d’ambdues
administracions
(http://www.santcugat.cat/web/tramits i http://www.valldoreix.cat/e-valldoreixla-seu-electronica-de-lemd/ ) per evitar desplaçaments a la ciutadania.

ESMENA 12
Afegir un nou acord tercer per:
Establir un règim de trobades periòdiques entre les responsables polítiques i
tècniques de l’Atenció Ciutadana d’ambdues administracions per tal de
millorar l’atenció ciutadana a les respectives poblacions i sempre tenint en
compte les expectatives i necessitats reals en cada moment.
ESMENA 13
Afegir un nou acord quart amb el redactat següent:
Implementar les mesures durant l’any 2018, prioritzant la seva execució
abans del primer semestre.

