[firma]
REGISTRE
CERTIFICAT
11/02/2016
15:11:35
2016CERT00419

UA 3.1
JCD/jcp
Registre d'entrada:
Número d’expedient: X2016001200
Fernando González Cebrián, llicenciat en dret,
l’Ajuntament de Figueres (Girona)

secretari general

de

CERTIFICO:
Que la Junta de Govern Local, en la seva sessió del dia 8 de febrer de 2016, va
prendre l’acord que literalment diu el següent:
‘’La Junta de Govern Local en sessió del dia 13 d’octubre de 2014, a proposta
de la comissió informativa, va aprovar inicialment el document denominat Pla
Estratègic d’Implantació del sistema d’Informació Territorial (SIT). Aquest Pla va
ser exposat al públic, sense que s’hagin presentat al·legacions.

Referència:77911ef9-795d-4fb9-b5e2-1cc05f1a5f72 (verificable a http:\\www.figueres.cat)

El Sr. Josep Caimel Benítez, tècnic d’informació geogràfica de l’ajuntament de
Figueres, en relació amb el
pla estratègic d’implantació del Sistema
d’Informació Territorial municipal, (SIT) ha emès, el 21 de gener d’enguany,
l’informe següent:
‘’(...)
Antecedents:
1.- Que en data 4/8/2011 es va iniciar el tràmit per a la contractació de la
redacció del pla estratègic per a la implantació del Sistema d’Informació
Territorial, a l’empresa T-Systems, el qual va presentar el document definitiu
amb data novembre de 2012.
2.- Que document del pla estratègic SIT var ser exposat en data 16/5/14 al
comitè director per als plans d’organització i dinamització de l’administració
electrònica (PODAE), el qual en donà el vist-i-plau per elevar-lo a la comissió
informativa de territori i serveis a les persones per a la seva tramitació i
aprovació per l’òrgan corresponent
3.- Que en data 13/10/2014 es va aprovar Inicialment per la Junta de Govern
Local.
4.- Que en la data en que es signa aquest informe, es comprova que no s’han
presentat al·legacions al projecte en llur temps d’exposició pública.
Fets:
Que aquest document consta:
a. D’un inventari de l’estat actual de l’ús de la Geoinformació a l’ajuntament,
detecció de les necessitats urgents i de millora de la qualitat de la tramitació

d’expedients i accés a la informació territorial per part de totes les àrees de
l’ajuntament, empreses municipals i empreses adjudicatàries de manteniment
les quals s’ha detectat una dependència amb aquest tipus d’informació.
b. D’una proposta d’escenari de futur en que es detallen els punts on cal
realitzar millores en el sistema tant a nivell informàtic, com a nivell de depuració
de dades, com a implantació de protocols per a l’ús i actualització
descentralitzat de la informació territorial que gestiona aquest ajuntament, com
una aproximació dels costos de manteniment, actualització i dotació de
personal que es preveu per assolir l’objectiu proposat en un període de 4 a 5
anys.
c. D’un resum executiu on es contemplen els punts forts i punts febles de
l’actual SIT, el grau de maduresa assolit i els reptes que s’han d’afrontar per a
la consecució de la gestió de la ‘’dada única’’, evitant així la redundància
d’informació duplicada en diferents estatges d’actualització.
Proposta:
1. Es proposa aprovar definitivament el document citat com a Pla Estratègic
d’Implantació del Sistema d’Informació Territorial, el qual serà el punt de partida
i guia per a la implantació i consolidació dels múltiples Sistemes d’Informació
Geogràfica que actualment es disposen en les diferents àrees i empreses
municipals.
2. Tanmateix, establir que el calendari d’implantació proposat pel Pla citat, té
com a punt de partida l’aprovació d’aquest, donat que el calendari proposat es
refereix a la data de realització del document i tenia com apunt de partida el
2013.
3. Redefinir la estructura actual del servei, tal i com preveu el Pla, redefinint
l’estructura tècnica i administrativa. Canviar la denominació d’Oficina de Gestió
d’Informació Territorial (OGIT) per la denominació com a ‘’Territori i Noves
Tecnologies’’, i ubicar-la orgànicament com a serveis generals de l’ajuntament.
(...)’’
Atès que el Pla pot tenir la qualificació d’un avantprojecte, d’acord amb el que
preveu l’article 21 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i atès l’establert al Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; la llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’administració local, i atès el que disposa la
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern, la Comissió informativa general proposa que la Junta de
Govern Local, per delegació de l’Ajuntament Ple, adopti els acords següents:
1r.- Aprovar el document adjunt denominat Pla estratègic dels Sistema
d’Informació Territorial (SIT) de l’Ajuntament de Figueres, com a avantprojecte,
i que defineix els elements bàsics per al seu desenvolupament, amb efectes
vinculants per l’Ajuntament i quines bases permetrà, si s’escau, l’elaboració
dels projectes executius i l’impuls de les iniciatives corresponents per a la seva
execució, en funció de les previsions i disponibilitats pressupostàries que
corresponguin.

2n.- Publicar el contingut íntegre d’aquest Pla al web municipal, d’acord amb el
que
disposa l’article 8 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
3r.- Autoritzar l'Alcaldia Presidència a fi que realitzi els actes i gestions que
calguin per a l'execució dels acords anteriors.’’
Figueres, el dia que signem aquest document,
Vist i plau
L'alcaldessa presidenta
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