
ALTRES DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA I DE POLÍTIQUES DIGITALS I TERRITORI

ACORD GOV/137/2022, de 5 de juliol, pel qual s'autoritza la modificació de l'article 11.1 dels Estatuts del
Consorci Administració Oberta de Catalunya.

El Consorci Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC) té la seva gènesi en el Pacte per a la promoció i
el desenvolupament de la societat de la informació a les administracions públiques catalanes signat al
Parlament de Catalunya el 23 de juliol de 2001, entre els presidents de tots els grups parlamentaris, el Govern
de la Generalitat de Catalunya i els governs locals representats pel Consorci Localret.

La missió del Consorci AOC és impulsar la transformació digital de les administracions catalanes, per promoure
governs àgils, lògics i col·laboratius, i així aconseguir que les persones gaudeixin de serveis públics de qualitat i
visquin en una societat oberta.

Segons la Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, els
objectius estratègics del Consorci AOC són, fonamentalment, col·laborar amb l'Administració de la Generalitat,
els ens locals i, si s'escau, altres organismes públics per promoure la interoperabilitat dels sistemes
d'informació catalans amb la resta d'administracions, crear i prestar serveis comuns d'administració electrònica,
reutilitzar les aplicacions i els serveis d'administració electrònica que es desenvolupin, així com garantir la
identitat i acreditar la voluntat en les actuacions dels ciutadans i el personal del sector públic, així com la
confidencialitat i el no rebuig en les comunicacions electròniques. Mitjançant el Consorci AOC, també es
desenvolupen i executen mesures de cooperació i foment de l'Administració de la Generalitat amb els ens locals
en matèria d'ús dels mitjans electrònics.

Els Estatuts del Consorci, aprovats per la Resolució PRE/606/2002, de 21 de febrer, i modificats per la
Resolució GAP/1932/2004, de 6 de juliol, van ser darrerament modificats per l'Acord GOV/43/2015, de 24 de
març, pel qual s'aprova la modificació dels estatuts de determinats consorcis, amb participació majoritària de la
Generalitat de Catalunya.

En la sessió del Consell General del Consorci celebrada en data 15 de desembre de 2021 s'adoptà l'acord
d'iniciar la tramitació del procediment de modificació dels Estatuts del Consorci per modificar el redactat de
l'article 11.1. Mitjançant aquesta modificació, s'incrementa en dos vocals la composició del Consell General, un
en representació de l'Administració de la Generalitat i un en representació del Consorci Localret. Amb aquest
canvi, es persegueix igualar la representació dels ens locals i permetre la participació igualitària de les quatre
diputacions de Catalunya en la presa de decisions del Consell General del Consorci, de manera que les quatre
podran participar en l'òrgan de govern de l'entitat amb dret a vot.

D'acord amb l'article 23 dels Estatuts del Consorci, referent a la modificació dels Estatuts;

D'acord amb el que preveu l'article 26.o) de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la
Generalitat i del Govern, que estableix que correspon al Govern crear, modificar, dividir o extingir entitats i
organismes públics o privats que depenguin de la Generalitat o que hi estiguin vinculats, i aprovar-ne els
estatuts, si els acords esmentats no requereixen una llei del Parlament;

D'acord amb el que disposa l'Acord del Govern de 10 de juliol de 2012, pel qual s'aproven criteris per a la
creació, la modificació i la supressió d'entitats participades per la Generalitat, per a la presa de participació i la
desvinculació d'entitats existents i per a la tramitació de determinades propostes d'acord del Govern relatives a
fundacions;

D'acord amb el Decret 246/2021, de 22 de juny, de reestructuració del Departament de la Vicepresidència i de
Polítiques Digitals i Territori, segons el qual el Consorci AOC resta adscrit a aquest Departament mitjançant la
Secretaria de Polítiques Digitals;

Per tot això, a proposta del vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori, el Govern

Acorda:
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—1 Autoritzar la modificació de l'article 11.1 dels Estatuts del Consorci Administració Oberta de Catalunya, que
queda redactat de la manera següent:

"Article 11.1. El Consell General és l'òrgan de govern i administració superior del Consorci.

El Consell General està integrat per 20 membres, del quals 12 ho són en representació de l'Administració de la
Generalitat de Catalunya, i 8, en representació del Consorci Localret.

La presidència i la vicepresidència del Consell General recauen en la presidència i la vicepresidència del
Consorci.

Els representants de la Generalitat són designats pel Govern i han de tenir rang orgànic de secretaria general o
direcció general.

Els representants del Consorci Localret són designats pel Consorci Localret."

—2 Disposar la publicació d'aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 5 de juliol de 2022

Xavier Bernadí Gil

Secretari del Govern

(22.187.051)
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