Dilluns, 3 de desembre de 2012
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Castellar del Vallès
EDICTE pel qual es fa pública l’entrada en funcionament del tauler d’edictes electrònic
Vistos els antecedents i la part expositiva, del Decret de l’Alcaldia de l’Ajuntament de Castellar del Vallès, número
1345/2012, del dia 15 de novembre, la seva part resolutòria,que desplega allò que disposa l'Ordenança d'Administració
Electrònica, aprovada definitivament per l'Ajuntament Ple en sessió de 17 de juliol de 2012, és la següent:
Aquesta Alcaldia, HA RESOLT:
PRIMER.- Posar en funcionament del tauler d'edictes electrònic municipal que substituirà al tauló físic situat al Palau
Tolrà, per a la publicació dels actes i comunicacions que, per disposició legal o reglamentaria, sigui obligatòria la seva
difusió.
SEGON.- Aprovar les condicions de funcionament del Tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament de Castellar del Vallès
que despleguen les normativa continguda en l’article 17 de l’Ordenança i que s’annexen a aquest Decret.
TERCER.- Publicar aquesta resolució, amb el seu annex, al Butlletí Oficial de la Província, a la Seu Electrònica i al
Tauler de la Corporació. La posada en funcionament del tauler d'edictes electrònic serà efectiva a l'endemà hàbil de la
publicació del present Decret en la seu electrònica o en el Butlletí Oficial de la Província si aquesta fos posterior.
QUART.- Donar la màxima difusió a aquesta resolució als efectes d’informació i coneixement de la ciutadania,
associacions, empreses, entitats, administracions publiques, organismes i entitats interessades.
ANNEX.
CONDICIONS DE FUNCIONAMENT DEL TAULER D'EDICTES ELECTRÒNIC.
1. Les dades de caràcter personal obtingudes pel sol fet de fer consultes a través d’Internet i altres mitjans no poden ser
objecte de tractament ni formar part d’un fitxer, sens perjudici que es puguin emprar dades que no tinguin caràcter
personal dissociats a efectes estadístics.
2. La publicació d’actes i comunicacions que hagin de divulgar-se al tauler d’anuncis es podrà modificar o substituir per
la publicació a la seu electrònica, respectant la legislació de protecció de dades de caràcter personal.
3. Els estàndards aplicables al tauler d’anuncis electrònic són els següents:
- Format de remissió d’anuncis i edictes per a la seva publicació: Qualsevol format ofimàtic basat en estàndards oberts i,
en concret, ISO 29500 OOXML i ISO 26300 ODF.
- Format de publicació: Qualsevol format de publicació basat en estàndards oberts i, en concret, ISO 19005-1 PDF/A-1.

4. En els serveis administratius del tauler d'edictes de l'Ajuntament de Castellar del Vallès es podran consultar tots els
edictes que estiguin en període d'exposició, assegurant d'aquesta manera l'accés als mateixos en el cas que el tauler
d'edictes electrònic no estigués operatiu.
5. Quan la norma del procediment guardi silenci sobre la publicació en el tauler d'edictes, no serà necessària aquesta
publicació, tret que per raons d'interès públic degudament motivades aquesta es justifiqui.
6. El Titular de la Secretaria General serà responsable de gestionar els actes i comunicacions que es publicaran en el
tauler d’anuncis, així com per a ordenar la inserció i la remissió dels texts per a la seva publicació en el mateix, sense
perjudici de les possibles delegacions que es poguessin efectuar.
7. L'òrgan o departament encarregat de vetllar per l'operativitat del tauler d'anuncis electrònic és la regidoria
d’Organització, Sistemes i Atenció Ciutadana.
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- Requisits d’accés al tauler d’anuncis: Qualsevol aplicació de navegació d’Internet basada en HTTP 1.1 i HTML 4.0. No
serà necessari tenir dispositius de seguiment, com cookies, activats, ni codi actiu de cap tipus.

Dilluns, 3 de desembre de 2012
8. Per tal d’incorporar-hi els documents que només es troben en suport paper, l’òrgan responsable de la operativitat del
tauler d’edictes electrònic procedirà a la seva digitalització en els termes del article 30 de la Llei 11/2007, i de l’article 25
de l’ORAE.
9. L'anunci de falta d'operativitat del tauler d'anuncis electrònic serà publicat amb una antelació de 3 dies en les pàgines
de la web de l'Ajuntament per part de la regidoria d’Organització, Sistemes i Atenció Ciutadana.
10. L'edicte estarà visible en el tauler d'edictes electrònic, des del dia d'inici de vigència fins al dia de finalització de la
mateixa. En qualsevol cas, el termini de l'exposició, o període de vigència, ho determinarà el remitent de l'edicte.
11. Els edictes han de ser remesos amb una antelació mínima de dos dies hàbils a la data prevista per a la seva
publicació. El responsable de cada departament municipal preveurà quina informació corresponent al seu departament
ha de ser publicada en la seu electrònica per tal de remetre-la a la secretaria municipal.
12. En el supòsit que l'exposició de l'Edicte/Anunci estigui condicionada a una publicació prèvia en un Butlletí Oficial,
l'Administració remitent ho farà constar en l'ofici, indicant la data de publicació i nº. de butlletí.
13. Transcorregut el termini d'exposició, es diligenciarà l'original de l'edicte/anunci per a la seva devolució al seu lloc de
procedència.
14. Finalitzat el termini d'exposició, la unitat gestora del tauler d'edictes electrònic enviarà a les unitats remitents una
diligència acreditativa de l'exposició, en la qual figuraran les dades de l'edicte i les dates d'exposició del mateix. Aquest
diligència es procurarà remetre de manera electrònica pel cas de que les unitats sol·licitants es localitzin fora del terme
municipal de l’Ajuntament.
15. La devolució de l'edicte/anunci a que es refereix l’article setè s'efectuarà mitjançant correu certificat o similar si
l'òrgan remitent està situat fora del terme municipal de Castellar del Vallès.
Contra el present acord que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sala de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, en el termini de dos
mesos a comptar des del dia següent de la present publicació.
Alternativament i de forma potestativa es pot interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan que l’ha dictat en el
termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva publicació.
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Castellar del Vallès, 16 de novembre de 2012
L’alcalde, Ignasi Giménez Renom
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