Ajuntament
de Canovelles

De conformitat amb el previst a l’article 133 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l’objectiu de
millorar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, amb
caràcter previ a l’elaboració del projecte de la normativa, s’ha de dur a terme una
consulta pública, a través del portal web de l’Ajuntament de Canovelles, amb
l’objectiu de recollir l’opinió dels ciutadans i organitzacions més representatives
potencialment afectats per la futura norma sobre:
a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores
En compliment d’allò esmentat, el marc en el que es planteja la nova norma és el
següent:

A. PROBLEMES QUE ES PRETENEN SOLUCIONAR AMB LA INICIATIVA
Un dels majors canvis experimentats per la societat en els darrers anys, ve representat
per l’aparició i desplegament de les noves tecnologies i la societat del coneixement,
canvi al qual l’administració no pot quedar-ne al marge i més quan s’ha configurat un
nou dret de la ciutadania la possibilitat d’utilitzar els mitjans electrònics en les seves
relacions amb les administracions públiques.
La incorporació dels mitjans electrònics en el sector públic en general, i a l’ajuntament
en particular, és la resposta a aquests canvis i suposa un pas important per a la seva
modernització i ha de contribuir a millorar-ne l’eficàcia i l’eficiència.
L’Ajuntament de Canovelles vol cercar el màxim de transparència de l’actuació
administrativa i facilitar l’accés a la informació per part de la ciutadania; la seu
electrònica és l'adreça electrònica disponible per als ciutadans a través de xarxes de
telecomunicacions mitjançant la qual les administracions públiques difonen informació i
presten serveis en un entorn segur. D’una banda, garanteix la identificació inequívoca i
plena de l'ajuntament; de l'altra, la veracitat, integritat, autenticitat i vigència de tots els
continguts que hi apareixen.
Altrament, la seu electrònica està dotada de les eines de signatura electrònica que han
de permetre garantir la identificació dels subjectes que hi accedeixin per fer tràmits
electrònics o per obtenir informació sobre els procediments en què siguin interessats,
així com per garantir la integritat, la confidencialitat i la seguretat dels tràmits.
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Per tant, la seu electrònica es configura com un espai virtual en el qual la ciutadania
pot exercir el seu dret a la comunicació amb l’administració pública per mitjans
electrònics i realitzar tràmits administratius. En aquest sentit, podem afirmar que es
tracta d’una oficina virtual de l’ajuntament que possibilita l’accés a la informació i la
realització de tràmits sense limitacions horàries, sense desplaçament i d’una manera
segura. A més de la seu electrònica hi ha altres extrems relacionats amb
l’administració electrònica que cal regular.
Tot això, implica nombrosos canvis i exigeix establir amb claredat els nous conceptes i
regles que són necessaris per a la substitució dels mitjans tradicionalment utilitzats
pels seus equivalents electrònics.
Cal que l’Ajuntament es doti de la corresponent norma que contempli i reguli la seu
electrònica, l’ús dels mitjans electrònics en les notificacions i les comunicacions que
realitzi o rebi l’ajuntament i finalment les publicacions en el tauler d’edictes electrònic.
B. NECESSITAT I OPORTUNITAT DE LA SEVA APROVACIÓ
Tant la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les
administracions públiques de Catalunya, com la Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús
dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya van recollir com a preferència la
difusió de la informació del sector públic per mitjans electrònics i la tramitació
electrònica dels procediments administratius.

Aquesta normativa s’ha vist complementada recentment amb el Reial decret
203/2021, de 30 de març, pel qual s’aprova el Reglament d’actuació i funcionament
del sector públic per mitjans electrònics que a l’article 9 afegeix que mitjançant dita
seu electrònica es realitzaran totes les actuacions i tràmits referits a procediments o a
serveis que requereixin la identificació de l'Administració Pública i, en el seu cas, la
identificació o la signatura electrònica de les persones interessades. Així mateix,
l’article 11 del Reial decret 203/2021, de 30 de març fixa el contingut mínim i els
serveis que les seus electròniques han de posar a disposició de les persones
interessades.
A la vista de l’anterior a l’efecte de complir les disposicions legals, cal que l’ajuntament
es doti de la seva pròpia normativa reguladora.

C. OBJECTIUS DE LA NORMA
Els objectius de la norma, és disposar del marc normatiu o regulació municipal per
impulsar l’administració electrònica atenent el que estableix la Llei 40/2015, d’1
d’octubre i el Reial decret 203/2021, de 30 de març.
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La normativa de règim jurídic del sector públic, aprovada per la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, va voler potenciar igualment la utilització de mitjans electrònics. L’article 38
defineix la seu electrònica com aquella adreça electrònica, disponible per als
ciutadans a través de xarxes de telecomunicacions, la titularitat de la qual correspon
a una Administració Pública, o bé a un o diversos organismes públics o entitats de
dret públic en l’exercici de les seves competències.
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Així mateix, l’article 70 bis de la Llei de bases de règim local, introduït per la Llei
57/2003, de mesures per a la modernització del govern local, que estableix que les
entitats locals estaran obligades a “impulsar la utilització interactiva de les tecnologies
de la informació i la comunicació per facilitar la participació i la comunicació amb els
veïns, per a la presentació de documents i per a la realització de tràmits administratius,
enquestes i si escau consultes ciutadanes.”

D. POSSIBLES SOLUCIONS ALTERNATIVES REGULADORES O NO
REGULADORES
En el moment de confecció de la present memòria, no es coneixen solucions
alternatives.
Canovelles, a data de la signatura electrònica
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