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L'Ajuntament i el Consorci AOC signen un conveni per posar en
marxa l'expedició telemàtica de volants del padró d'habitants

Dimarts 11 de juliol de 2006
L'Ajuntament de Castellar del Vallès i el Consorci Administració Oberta de
Catalunya han signat aquesta tarda un conveni de col·laboració que permetrà, d'una
banda, que els ciutadans i les ciutadanes que canviïn de residència puguin
comunicar telemàticament a les administracions el seu nou domicili a través del
Servei d'Atenció Ciutadana, i de l'altra, que es pugui fer la consulta telemàtica de
volants del padró municipal d'habitants a petició d'una administració pública.
L'alcaldessa de Castellar del Vallès, Montse Gatell, i el conseller de Governació i
Administracions Públiques i president del Consorci AOC, Xavier Sabaté, han signat
digitalment el conveni. Gatell ha indicat que el conveni pretén "facilitar una mica
la vida al ciutadà quan s'adreça a l'administració" i ha advertit que la possibilitat
de comunicar o consultar telemàticament el padró "és un pas més per avançar cap
a l'administració única". El conseller de Governació i Administracions Públiques
ha afegit que el conveni "no significa només simplificar els tràmits" sinó que
suposa "posar-nos al dia del que ha de ser l'administració pública". L'objectiu
del projecte d'expedició telemàtica de volants del padró municipal d'habitants és
evitar que el ciutadà hagi de presentar certificats o volants del padró municipal
d'habitants en paper en cap organisme públic o privat, i, per aconseguir-ho, es
planteja oferir un servei de col·laboració interadministrativa que faciliti l'intercanvi
de la informació dels ciutadans relativa al seu domicili de residència necessària per
a la realització de diversos tràmits i gestions. Aquest projecte va dirigit a tots els
ajuntaments i administracions supramunicipals de Catalunya que gestionen bases de
dades del padró municipal d'habitants directament, o bé per delegació. L'intercanvi
de dades entre diferents entitats es realitzarà sempre donant compliment a la Llei de
protecció de dades de caràcter personal i amb totes les garanties de seguretat de les
transaccions telemàtiques. El desenvolupament del projecte permet oferir dos tipus
de serveis: a) La comunicació telemàtica, per part d'un ciutadà, de les dades del seu
domicili de residència a administracions públiques i entitats privades. b) La consulta
telemàtica de volants de padró municipal d'habitants a petició d'una administració
pública o d'un ciutadà en el marc d'un tràmit o gestió que requereixi l'acreditació del
domicili de residència. L'accés directe dels ciutadans a aquests serveis telemàtics
també es podrà realitzar en un futur a través del portal web municipal. El projecte
Padró està finançat per l'Administració Oberta de Catalunya amb un import de 5.000
euros. Aquest ajut forma part de la convocatòria de subvencions que l'AOC va obrir
l'any 2005 i que possibilitarà també que el municipi pugui executar altres projectes
que han de permetre millorar la gestió interna i la prestació de serveis d'atenció a la
ciutadania, mitjançant l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.
Entre aquests projectes, destaquen el projecte Ajuntanet, que compta amb un ajut de
42.000 euros, i que suposarà l'elaboració d'un catàleg digitalitzat de serveis i tràmits
municipals. També es tiraran endavant altres projectes amb el suport de l'AOC, com
són el desenvolupament d'una eina de seguiment d'expedients, el projecte
d'Infraestructures de Dades Espacials de Catalunya, que ha de permetre impulsar la
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utilització i l'aplicació de la informació geospacial, o el projecte Geomobility, que
pretén millorar la gestió del territori mitjançant la incorporació de tecnologies
mòbils a la gestió local a través del Sistema d'Informació Geogràfica Municipal
(SIGM). Dins la convocatòria de l'any 2005, l'Ajuntament ha rebut ajuts de l'AOC
per un valor total de 76.500 euros El Consorci Administració Oberta i Electrònica
de Catalunya és una entitat pública de caràcter associatiu amb personalitat jurídica
pròpia formada per la Generalitat de Catalunya a través del Departament de la
Presidència, del Departament de Governació i Administracions Públiques, del
Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació i de Localret,
Consorci de governs locals per a la societat de la informació.
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