CIRC
CULAR DEL
D
VICER
RECTORA
AT DE DE
ESENVOLU
UPAMENT
T NORMA
ATIU,
GOV
VERNANÇ
ÇA I COMU
UNICACIÓ
Ó NÚM. 01
1/2015, DE
E 15 DE JU
UNY DE 2015,
2
SOB
BRE L’APL
LICACIÓ DE LA LL
LEI 19/20
014, DE 29
2 DE DE
ESEMBRE, DE
TRA
ANSPARÈN
NCIA, ACC
CÉS A LA IINFORMA
ACIÓ PÚB
BLICA I BO
ON GOVER
RN, I
DE P
POSADA EN
E FUNCIIONAMEN
NT DEL PO
ORTAL DE
E LA TRA
ANSPARÈN
NCIA
A LA
A UNIVER
RSITAT DE
E GIRONA
A
D’aco
ord amb l’’article 3.1,, apartat c)), de la Lllei 19/2014
4, de 29 d
de desembrre, de
transsparència, accés
a
a la in
nformació p
pública i bon
n govern, la
a Universitaat de Girona
a està
subjeecta a les ob
bligacions de
d transparèència, tant activa
a
com passiva,
p
quee la llei estab
bleix.
La L
Llei 19/20114 estableix
x obligacio
ons de transparència activa, coonsistents en
e la
publiicació d’infformació diiversa relatiiva al funciionament, organització
o
ó i govern de la
univeersitat. En aquest sen
ntit, s’està cconstruint un
u portal específic
e
dee transparèn
ncia i
govern obert peer fer-hi públiques les informacio
ons que la llei requereiix. La llei també
estab
bleix una obligació
o
de
e transparèència passiv
va, a travé
és de la reggulació dell dret
d’acccés a la informació púb
blica, a l’artiicle 18.
El V
Vicerectorat de Desenv
volupamentt Normatiu, Governan
nça i Comu
unicació, d’a
acord
amb les compettències que té assignad
des per la Resolució
R
del
d rector dee 16 de gen
ner de
2015
5, d’atribuciió de funcio
ons del Con
nsell de Dirrecció de la
a Universitaat de Giron
na, ha
assum
mit la tasca
a de desenv
volupar aqu
uest portal d’acord am
mb els requ
uisits que la
a Llei
estab
bleix.
Des de l’aprovvació de la
l llei, el Vicerectorrat de Desenvolupam
ment Norm
matiu,
Goveernança i Comunicació
ó ha assumiit el comprromís de ma
antenir el ccontacte am
mb les
unitaats adminisstratives afe
ectades per l’aplicació de
d la llei i desenvolupa
d
ar el portal de la
transsparència de la Universsitat de Giro
ona.
L’enttrada en vig
gor de la lle
ei serà l’1 dee juliol vinen
nt (disposicció final quaarta), per la
a qual
cosa s’estableixeen les mesu
ures escaien
nts per fer effectives les obligacionss esmentade
es, i a
l’emp
para de les funcions
f
qu
ue té encom
manades aqu
uest Vicerectorat, es diccta la següent:

CIR
RCULAR
R
PRIM
MERA. Meentre no existeixi una unitat o serrvei encarre
egat de l’acoompliment de la
Llei de transp
parència, le
es tasques necessàries per do
onar-hi com
mpliment seran
assum
mides pel Vicerectorat
V
de Desenvo
olupament Normatiu, Governança
G
a i Comuniccació.
SEG
GONA. El Vicerectorat
V
de Desenvvolupament Normatiu, Governançça i Comuniicació
se seeguirà posan
nt en conta
acte amb el s diferents serveis i un
nitats admiinistratives de la
Univversitat de Girona
G
que estiguin afe
fectats de fo
orma directa o indirectta per l’apliicació
de laa llei per tal de pro
oporcionar--los inform
mació i insstruccions concretes sobre
l’apliicació de la llei.

TERCERA. Els serveis i unitats administratives que, d’acord amb la informació que es
requereix legalment, quedin afectats, hauran de col·laborar i posar a disposició del
Vicerectorat de Desenvolupament Normatiu, Governança i Comunicació tota la
informació que es requereixi, amb caràcter preferent.
QUARTA. Un cop s’habiliti el portal de transparència, els serveis i unitats
administratives corresponents seran responsables de la publicació i actualització de la
informació que d’ells depengui, d’acord amb les indicacions que els faciliti el
Vicerectorat de Desenvolupament Normatiu, Governança i Comunicació.
CINQUENA. Els serveis o unitats als quals es faci arribar una sol·licitud d’informació
hauran de donar caràcter preferent a la sol·licitud, per tal de garantir el compliment del
dret a la informació en el termini establert per la llei.
SISENA. Publicar aquesta circular al Butlletí Oficial de la Unviersitat de Girona.

La Vicerectora de Desenvolupament Normatiu, Governança i Comunicació,

Gemma Geis Carreras

Girona, 15 de juny de 2015

