ESMENES AL MODEL D’ORDENANÇA TIPUS
REGULADORA DE L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA
ESMENA D’INSERCIÓ
Incorporació de nous continguts mínims a l’apartat 4 de l’article 4 relatiu a la seu
electrònica.
[…]
-

-

-

-

Informació sobre l'organització administrativa, les seves competències, les
autoritats, el personal directiu i el personal a llur servei responsables de la
tramitació dels procediments administratius i de la prestació dels serveis públics,
i també la relació actualitzada dels llocs de treball, de llurs funcions i les taules
retributives corresponents.
Informació sobre els procediments que són d'interès per als ciutadans i
ciutadanes i, en particular, els que fan referència als requisits jurídics i tècnics
que estableix l'ordenament jurídic per als projectes, les actuacions o les
sol·licituds; els procediments administratius que tramiten, precisant-ne els
terminis i el sentit del silenci; el perfil de contractant; les convocatòries i les
resolucions d'ajuts i subvencions; l'accés i la selecció del personal, i el Catàleg
de dades i documents interoperables que són en poder de les administracions
públiques.
Informació sobre l'activitat de l’Administració municipal i, en particular, la
informació relativa als serveis públics prestats, les prestacions previstes, llur
disponibilitat i les cartes de serveis, i també la informació relativa als acords
presos, de conformitat amb el que estableix llur normativa reguladora.
Les actes de les sessions del ple.
Aquells altres continguts i informacions legalment establerts.

Justificació
Incorporació de les obligacions d’informació establertes en els articles 10.2 i 11.1 de la
Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de
Catalunya, així com d’una previsió legal de cara a futures incorporacions de continguts
mínims en d’altres normatives.

ESMENA D’INSERCIÓ
Incorporació d’un nou apartat 6 de l’article 4 relatiu a la seu electrònica.
“6. Els continguts publicats en la seu electrònica respondran als criteris de seguretat i
interoperabilitat que es deriven de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic
dels ciutadans als serveis públics.”
Justificació

Incorporació de les previsions que preveu l’article 42 de la Llei 11/2007, de 22 de juny,
d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics relatives a l’Esquema Nacional de
Seguretat i de l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat.
ESMENA DE MODIFICACIÓ
Modificació de l’apartat f de l’article 12.1 relatiu als requisits d’identificació en
l’accés dels ciutadans i les ciutadanes a la informació administrativa electrònica
On diu
f.- Altra informació d’accés general.
Hauria de dir
f.- Altra informació d’interès general i/o legalment establerta.
Justificació
Referència a les previsions legals que obliguin a recollir futures incorporacions
d’informació.

ESMENA D’INSERCIÓ
Incorporació d’un nou apartat d. de l’article 14 relatiu a la informació sobre
l’organització i els serveis d’interès general
“d. Altra informació d’interès general i/o legalment establerta.”
Justificació
Referència a les previsions legals que obliguin a recollir futures incorporacions
d’informació.

ESMENA D’INSERCIÓ
Incorporació de nous apartats 3, 4 5 i 6 a l’article 16 relatiu a la qualitat i
seguretat de la seu electrònica.
3. La seguretat de les seus i registres electrònics, així com la de l'accés electrònic dels
ciutadans i ciutadanes als serveis públics, es regiran per l’establert en l'Esquema
Nacional de Seguretat.
La seu electrònica de l'Ajuntament publica el llistat de declaracions de
conformitat, i els distintius de seguretat obtinguts en relació al compliment de
l'Esquema Nacional de Seguretat.
4. Seran canals d'accés als serveis disponibles en la seu electrònica de l’Ajuntament:
o l'accés electrònic, a través d'Internet.
o l'atenció presencial, mitjançant funcionaris habilitats, a les oficines de
l’administració Municipal, sense perjudici de l'accés a través dels registres
regulats a l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, sempre

que el funcionari actuï en assistència del ciutadà segons el disposat en l’article
22 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als
serveis públics i en l’article 45.3 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
5. La informació i els serveis inclosos en la seu electrònica compliran els principis
d'accessibilitat i usabilitat, establerts en la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés
Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics, en els termes dictats per la normativa
vigent en aquesta matèria a cada moment.
Els ciutadans i ciutadanes podran escollir les aplicacions o sistemes per
relacionar-se amb les Administracions públiques, o dirigir-se a les mateixes, sempre
que utilitzin estàndards oberts o, si escau, aquells altres que siguin d'ús generalitzat
pels ciutadans d’acord amb l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat i el que estableixi el
Marc d’Interoperabilitat de Catalunya. Per a facilitar la interoperabilitat amb les
Administracions públiques, el catàleg d'estàndards legalment establert contindrà una
relació d'estàndards oberts, i si escau, complementaris, aplicables.
6. De conformitat amb la normativa vigent sobre les condicions bàsiques per l’accés de
les persones amb discapacitat a les tecnologies, productes i serveis relacionats amb la
societat de la informació i mitjans de comunicació social, la informació disponible a la
seu electrònica de l’Ajuntament és accessible per les persones majors i persones amb
discapacitat, amb un nivell mínim d'accessibilitat que compleixi les prioritats 1 i 2 de la
Norma UNE 139803:2004.
Així mateix, respecte a la llengua de signes, la seu electrònica de l’Ajuntament
compleix el disposat en la Llei 27/2007, de 23 d'octubre, per la qual es reconeixen les
llengües de signes espanyoles i es regulen els mitjans de suport a la comunicació oral
de les persones sordes, amb discapacitat auditiva i sordcegues.”
Justificació
Incorporació de les mesures per a fomentar l'ús dels mitjans electrònics en les
relacions entre el sector públic i els ciutadans de l’article 17 de la Llei 29/2010, del 3
d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya així com la
incorporació de les previsions que preveu l’article 42 de la Llei 11/2007, de 22 de juny,
d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics relatives a l’Esquema Nacional de
Seguretat i de l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat.

ESMENA D’INSERCIÓ
Incorporació d’un nou paràgraf a l’article 17.1 relatiu al tauler d’edictes
electrònic.
“Les informacions que hagin de publicar-se en el tauler d'anuncis i edictes de
l'Ajuntament de ........... queden enumerades en la norma de posada en funcionament
del tauler d’edictes electrònic d’acord a la Disposició Transitòria Setena.”
Justificació
Adaptació del redactat a la modificació efectuada a la Disposició Transitòria setena de
l’ordenança.

ESMENA DE MODIFICACIÓ
Modificació de l’apartat 3 de l’article 17 relatiu al tauler d’edictes electrònic.
On diu
3. El tauler d’edictes electrònic es publicarà a la seu electrònica de l’Administració
municipal i es podrà consultar, des dels terminals instal·lats a la seu de l’Ajuntament
de ........... En tot cas, es garantirà l’accés de tothom i l’ajut necessari per fer-ne una
consulta efectiva.
Hauria de dir
3. El tauler d’edictes electrònic es publicarà a la seu electrònica de l’Administració
municipal i es podrà consultar, des dels terminals instal·lats a la seu de l’Ajuntament
de ........... i en el seu cas, a la resta de les oficines d’atenció de l’Ajuntament, així com
en altres punts d’accés electrònic que determini l’Administració municipal..En tot cas,
es garantirà l’accés de tothom i l’ajut necessari per fer-ne una consulta efectiva.
Justificació
Incorporació de les mesures per a fomentar l'ús dels mitjans electrònics en les
relacions entre el sector públic i els ciutadans de l’article 17 de la Llei 29/2010, del 3
d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

ESMENA D’INSERCIÓ
Incorporació d’un nou apartat 3 de l’article 25 relatiu a les compulses
electròniques i trasllat de documents en suport paper.
“3. Les persones interessades podran aportar a l'expedient còpies digitalitzades dels
documents, la fidelitat de les quals amb l'original es garantirà mitjançant la utilització
de la signatura electrònica avançada. L'Administració municipal pot sol·licitar en
qualsevol moment la confrontació del contingut de les còpies aportades.”
Justificació
Incorporació de la previsió establerta a l’article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

ESMENA D’INSERCIÓ
Incorporació d’un nou apartat 3 de l’article 26 relatiu a l’expedient electrònic.
“3. Els documents administratius en suport electrònic:
a)
Són vàlidament emesos si tenen incorporat algun dels sistemes admesos de
signatura electrònica.
b)
Han d'incloure una referència temporal.
c)
Poden tenir la consideració de documents originals o de còpia i han d'indicar
aquesta circumstància.”

Justificació
Incorporació de la previsió establerta a l’article 46.4 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost,
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

ESMENA D’INSERCIÓ
Incorporació d’un nou apartat 7 de l’article 28 relatiu a la notificació per mitjans
electrònics.
“7. L’Administració municipal podrà incloure la notificació d'actes administratius en el
tauler d’edictes electrònic, si conté els elements de la notificació determinats per la
legislació bàsica, en els supòsits següents:
a)
Quan la notificació s’ha de practicar per mitjà d’anuncis en el tauler d’edictes de
l’ajuntament de l’últim domicili en els casos en què les persones interessades
en un procediment siguin desconegudes, s’ignori el mitjà o el lloc de la
notificació i aquesta no s’ha pogut practicar, malgrat que s’ha intentat.
b)
Quan les persones destinatàries de l’acte són una pluralitat indeterminada.
c)
Quan es tracta d’actes integrants d’un procediment selectiu o de concurrència
competitiva de qualsevol tipus. En aquest supòsit, les convocatòries
successives s’han de publicar almenys a la seu electrònica corresponent i amb
els mateixos efectes. Aquesta circumstància s’ha d’indicar en la convocatòria
del procediment, i no tenen validesa les publicacions que s’efectuïn en llocs
diferents.
Justificació
Incorporació de la previsió establerta a l’article 58.4 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost,
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

ESMENA D’INSERCIÓ
Incorporació d’un nou apartat 9 de l’article 29 relatiu al registre electrònic.
“9. Per iniciativa dels interessats o per requeriment de l’Administració municipal és
possible presentar al Registre electrònic documentació que acompanyi les sol·licituds,
escrits i documents presentats, així com documents complementaris.
En compliment dels estàndards de format i requisits de seguretat dels Esquemes
Nacionals d’Interoperabilitat i de Seguretat, el nivell de seguretat que s’exigeix al
document complementari es el mateix que el del document principal.
Quan aquesta documentació no es presenti en el mateix acte que la sol·licitud, escrit o
document, per al cas que s’hagués indicat un número d’entrada de resguard
acreditatiu de la sol·licitud, escrit o document al que acompanyi o complementi la
presentació inicial, l’interessat haurà d’indicar aquest número d’entrada.”
Justificació
Incorporació de la possibilitat d’adjuntar documentació al registre electrònic que preveu
l’article 41.3 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, així com de les previsions que preveu l’article

42 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis
públics relatives a l’Esquema Nacional de Seguretat i de l’Esquema Nacional
d’Interoperabilitat.

ESMENA D’INSERCIÓ
Incorporació d’un nou article 34 relatiu a la factura electrònica.
“Article 34. Factura electrònica
1. L’Administració municipal accepta expressament la utilització de mitjans electrònics
en la remissió de les factures a ella destinada, en els termes previstos en aquest
article.
2. La remissió de factures electròniques que tinguin com a destinatàries l’Administració
municipal en l’àmbit de la contractació administrativa, així com la d’aquelles que,
expedides entre particulars, es presentin electrònicament davant aquestes institucions
en el curs de qualsevol procediment administratiu, es pot realitzar mitjançant qualsevol
sistema que, als efectes de garantir l’autenticitat de l’origen i la integritat del contingut,
compleixi el que estableix la normativa reguladora de les obligacions de facturació.
3. La conservació de factures en suport electrònic per mitjans que garanteixin un accés
en línia a les dades, així com la seva càrrega remota i utilització per part de
l'Administració Tributària, es realitzarà d’acord amb el que estableix la normativa
reguladora de les obligacions de facturació.”
Justificació
Incorporació de l’obligació establerta a l’apartat tercer de la Disposició addicional
sisena de la Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic
de Catalunya, que estableix que “Les entitats que integren el sector públic de
Catalunya han de garantir l'acceptació de factures electròniques en el termini de sis
mesos des de l'entrada en vigor d'aquesta llei i n'han de promoure l'extensió entre llurs
proveïdors.”

ESMENA DE MODIFICACIÓ
Modificació de l’apartat 2. de la Disposició transitòria Setena relativa al tauler
d’edictes electrònic.
On diu
2.- La norma de posada en funcionament del tauler d’edictes electrònic determinarà els
seus requisits i funcionament, i restarà publicada a la seu electrònica de la respectiva
Administració municipal.
Hauria de dir
2.- La norma de posada en funcionament del tauler d’edictes electrònic determinarà els
seus requisits i funcionament, així com les informacions que hagin de publicar-se en el
mateix i restarà publicada a la seu electrònica de la respectiva Administració municipal
Justificació

Incorporació del contingut que legal i/o reglamentàriament s’hagi de publicar al tauler
d’edictes electrònic en relació a l’article 58.3 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
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