DECRET
Exp. 2018/2738
Vista la necessitat de tenir una persona responsable d’interoperabilitat en el departament
de Serveis Personals per a desenvolupar les següents funcions:
-

-

-

https://seuelectronica.argentona.cat/verificador/verificadorfirma.asp
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Metadades
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Vista la necessitat d’adaptar el llistat de treballadors assignats com a responsables
d’interoperabilitat vinc en decretar:
Primer.- Donar d’alta
en el Consorci Administració Oberta de Catalunya.
Segon.- Donar de baixa
Consorci Administració Oberta de Catalunya.

com a responsable d’interoperabilitat

com a responsable d’interoperabilitat en el

Tercer.- Fer totes les gestions necessàries relacionades amb el tràmit abans esmentat.
Quart .- Notificar el present Decret a les persones interessades, així com al delegat de
protecció de dades de l’Ajuntament.
Ho mana i signa, l’alcalde d’Argentona, Eudald Calvo Català
Signatura de la secretària (art. 3.2.h RD. 128/2018)
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Url de validació

Codi Segur de Validació

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

-

Actuar com a interlocutora de la Corporació davant el Consorci AOC en l’àmbit de la
gestió dels serveis d’interoperabilitat del Catàleg de Dades i Documents
Interoperables de Catalunya al qual s’accedeix a través de Via Oberta; i com a
encarregada d’auditories.
Designar i autoritzar als usuaris que dins de la seva organització podran accedir a les
dades i documents electrònics utilitzant els sistemes i procediments fixats al
document de seguretat de Via Oberta en cas d’accedir a través d’EACAT, o d’acord
amb els procediments definits en el seu document de seguretat en cas d’accedir a
través de sistemes propis.
Vetllar per l’adequada gestió i accés al sistema en el marc de la seva organització
garantint que en tot moment es compleixen els requeriments de seguretat fixats per
cadascun dels cedents.
Habilitar i mantenir actualitzada la llista d’empleats públics que poden accedir a la
informació. Els organismes cedents i el Consorci AOC podran requerir en qualsevol
moment aquesta informació, així com els procediments que es segueixen per
garantir-la.
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