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Certificat acord supressió registre electrònic SIMSAP i creació registre electrònic de Dipsalut LE
2012/175

Jordi Batllori i Nouvilas, secretari de l’Organisme Autònom de Salut Pública de la
Diputació de Girona (Dipsalut),
CERTIFICO
Que segons antecedents que figuren en aquesta secretaria al meu càrrec, el Consell
Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2012/3, que ha tingut lloc el 15 de maig
de 2012, i segons consta a l’acta, ha pres per unanimitat, i entre d’altres l’acord següent:
“Els articles 24, 25 i 26 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans
als serveis públics estableix l’obligació a les administracions públiques de crear registres
electrònics per a la recepció i remissió de sol·licituds, escrits i comunicacions.
El Consell Rector de l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona
(Dipsalut) va crear el registre telemàtic de Dipsalut, en la reunió ordinària número 8/10, que
va tenir lloc el 25 de novembre de 2010. Aquest acord limitava el registre telemàtic a un
registre específic telemàtic SIMSAP, i que tenia el caràcter de registre auxiliar del Registre
general de Dipsalut.
Amb data 21 de febrer de 2012 el Consell Rector de Dipsalut va aprovar la seu electrònica
de Dipsalut, d’acord amb l’article 10 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels
ciutadans als serveis públics.
Vist l’informe del responsable de gestió administrativa de 7 de maig de 2012, segons el qual
la seu electrònica de Dipsalut estarà disponible per a totes les persones físiques o
jurídiques, públiques o privades, de forma gratuïta i permanent, i en conseqüència cal crear
un registre electrònic d’entrada i sortida de documents que doni resposta a aquesta
necessitat.
Vistos aquests antecedents i ateses les competències que l’article 10 dels Estatuts de
Dipsalut li atribueix, el Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del següent
ACORD
Primer. Crear el nou registre electrònic de Dipsalut per a la recepció i la sortida de
documents que es trametin per via telemàtica, i que serà accessible a través de la seu
electrònica de Dipsalut.
Segon. Suprimir el registre electrònic específic SIMSAP que passarà a formar part del
registre electrònic de Dipsalut.

Tercer. El registre electrònic de Dipsalut efectuarà les anotacions corresponents directament
al registre general d’entrada i sortida de documents de l’Organisme, d’acord amb el que
estableix l’article 41 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
Quart. El registre complirà els principis de disponibilitat, autenticitat, integritat,
confidencialitat i conservació de la informació, i estarà habilitat per a la recepció i la sortida
de sol·licituds, escrits i comunicacions dels procediments i tràmits per als quals s’aprovi la
tramitació telemàtica.
Cinquè. Facultar el Vicepresident primer per tal que fixi, un cop aprovada la nova ordenança
reguladora de l’administració electrònica de la Diputació de Girona i dels seus organismes
autònoms administratius, les instruccions de gestió específiques de funcionament del
registre electrònic de Dipsalut.
Mentre no s’aprovin les noves instruccions de gestió del registre electrònic de Dipsalut,
restaran vigents les instruccions de gestió del registre electrònic específic SIMSAP,
publicades en el BOP núm. 137, de 19 de juliol de 2011, en tot allò que no s’oposi al present
acord.”

I perquè així consti i tingui els efectes corresponents, lliuro aquest certificat d’ordre i amb
el vist i plau del vicepresident primer.

Girona, 15 de maig de 2012
Vist i plau.
El vicepresident 1r, p.d.

Jordi Batllori i Nouvilas

Josep M. Corominas I Barnadas

