Resolució d’Alcaldia
Assumpte: Creació de la Unitat responsable d'accessibilitat i assignació de funcions a
la regidoria de Responsabilitat Social
Departament Impulsor: Regidoria de Responsabilitat Social
Atès que en data 14 d’agost de 2019, es va rebre una comunicació de de
l’Observatorio de Accesibilidad Web de la Secretaria General de Administración
Digital del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, pel qual informava a
aquesta administració entre d’altre, la necessitat de constituir una unitat
responsable d’accessibilitat en compliment d’allò disposat en el RD 1112/2018, de 7
de setembre, que transposa a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva (UE)
2016/2012 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d’octubre de 2016, sobre
l’accessibilitat dels llocs webs i aplicacions per a dispositius mòbils dels organismes
del sector públic.
Atès que, per aquest motiu, des de la Regidoria de Responsabilitat Social s’ha emès
en data 15 de gener de 2020 un informe tècnic pel qual es proposa la creació de la
Unitat responsable d’Accessibilitat segons es disposa a l’article 16 del Reial Decret
1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a
dispositius mòbils del sector públic, amb les funcions següents:

La Unitat responsable d'accessibilitat tindrà les següents funcions:
a) Coordinar i vetllar pel funcionament efectiu dels mecanismes de comunicació
establerts en el capítol II ajudant a la definició, emetent directrius i promovent
l'existència dels mitjans i procediments per a garantir una adequada gestió i atenció
de totes les consultes, suggeriments, comunicacions, queixes i sol·licituds
d'informació accessible es rebin en cada un dels òrgans, organismes o entitats sota
la seva competència.
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“La Unitat responsable d'accessibilitat definirà el model de funcionament dins del
seu àmbit competencial actuant directament sobre tot l'àmbit.

b) Atendre i donar resposta a les reclamacions que, en aplicació del que disposa
l'article 13 li siguin dirigides.
c) Revisar les avaluacions realitzades per acollir-se a l'excepció de l'acompliment
dels requisits d'accessibilitat per imposar aquests una càrrega desproporcionada
regulada a l'article 7.
d) Coordinar les revisions periòdiques d'accessibilitat establertes en l'article 17,
amb la col·laboració, si escau, de les Unitats de tecnologies de la informació i
comunicacions.
e) Coordinar i fomentar les activitats de promoció, conscienciació i formació que
estableix l'article 8.

g) Actuar com a punt de contacte amb l'organisme encarregat de realitzar el
seguiment i presentació d'informes i col·laborar amb les tasques que té assignades
h) Qualsevol altres, que en garantia de l'accessibilitat dels llocs web i aplicacions
per a dispositius mòbils li puguin ser atribuïdes.
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f) Realitzar els informes que es determinin per garantir el compliment de les
previsions establertes a l'article 19.
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S'haurà de notificar a l’òrgan encarregat de realitzar el seguiment i presentació
d'informes a què es refereix l'article 18 les designacions, modificacions o baixes de
les corresponents Unitats responsables d'accessibilitat.”
Vist que consta a l’expedient l’informe jurídic emès en data 15 de gener de 2020
pels Serveis Jurídics-Secretaria, favorable a la proposta de creació de la Unitat
responsable d’Accessibilitat segons l’informe de la Regidoria de Responsabilitat
Social i la normativa que n’és d’aplicació.
Vist l’establert a l’article 16 del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre
accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic,
les entitats locals designaran, conforme a les seves característiques organitzatives
pròpies, la Unitat responsable d’accessibilitat del seu àmbit.
Vist que l’òrgan competent per aprovar aquesta resolució és l’Alcalde, segons el
disposat en el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat
per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i d'acord amb l'establert a la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
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Per tot el que antecedeix, aquesta Alcaldia HA RESOLT
PRIMER.- Crear la Unitat responsable d'accessibilitat, d’acord al que estableix
l’article 16 del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels
llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.
SEGON.- Assignar les funcions de la Unitat responsable d'accessibilitat, a la
Regidoria de Responsabilitat Social establertes en la part expositiva d’aquesta
resolució i informar que les dades de la Unitat responsable d'accessibilitat són:
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Responsable: Regidoria de Responsabilitat Social
Codi DIR3: L01080517
Dades de contacte:
Passeig Tolrà,1, 080211, Castellar del Vallès.
Tel: 937144040. c/e: jusall@castellarvalles.cat
Titular: Carolina Gómez Sánchez, c/e: cgomez@castellarvalles.cat
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TERCER.- Notificar aquesta resolució a les regidories afectades, a la Unitat de
Serveis Jurídics-Secretaria, i donar trasllat al Observatorio de Accessibilitat Web
mitjançant el correu electrònic observ.accesibilidad@correo.gob.
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