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APROVACIÓ, D’UNA COMISSIÓ D’ESTUDIS I TREBALL I CONSULTA PÚBLICA 
PREVIA SOBRE LA REDACCIÓ D’UNA ORDENANÇA REGULADORA 

D’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ 

 
Relació de Fets 
 
 
Atès que l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú reconeix els canvis profunds que està 
produint la incorporació de les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) 
en la vida quotidiana de les persones, en el seu entorn social i laboral, en l'activitat de 
les empreses i institucions i en les relacions humanes i econòmiques. 
 
L’adopció generalitzada de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació en la 
nostra societat és ja un fet, que comporta canvis i ofereix oportunitats en tots els 
àmbits d’activitat humana. Pel que fa a l’Administració Pública, l’increment de l’eficàcia 
i la possibilitat d’oferir nous serveis, són avui dia factors importants de millora de la 
qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes, i, més enllà, de la cohesió social. La 
innovació constant en l’àmbit de les xarxes de telecomunicacions i els sistemes 
informàtics requereix l’adaptació de la normativa vigent, per tal d’aprofitar-ne els 
avantatges i dotar les actuacions administratives de plena validesa legal.  
 
Les administracions públiques han d'actuar com a agents dinamitzadors de la utilització 
de les tecnologies entre els ciutadans i ciutadanes dins l'Administració mateixa, 
aprofitant tot el potencial que tenen per millorar el servei que se’ls hi ofereix i per 
transformar-ne la gestió. 
 
En aquest temps s’han produït molts avenços tecnològics, que ofereixen noves 
possibilitats per una administració més àgil i sistemàtica, així com més segura. Per 
exemple, la major difusió de terminals i dispositius mòbils entre la ciutadania, així com 
la proliferació en el sector privat de modalitats de relació telemàtica, ha donat lloc a 
una ciutadania cada vegada més preparada i habituada, demandant de la interacció 
telemàtica amb les administracions. 
 
Aquest procés innovador ha afectat, paral·lelament, a la resta d’administracions 
públiques, que també estan més preparades per a la relació telemàtica i han desplegat 
sistemes i plataformes per a la interoperabilitat i l’intercanvi de dades de manera 
eficient i segura. Aquest potencial de col·laboració interadministrativa obliga a 
contemplar la gestió electrònica de l’Administració municipal en un marc 
interdependent. 
 
L'entrada en vigor de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú 
de les administracions públiques, i de la Llei 40/2015, de 1 d'octubre, de règim jurídic 
del sector públic, han consolidat tots aquests canvis en un nou model de gestió 
pública, recolzada fonamentalment en el suport electrònic. Aquest canvi normatiu 
constitueix una oportunitat per l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú no només per 
aconseguir que els mitjans electrònics esdevinguin el canal habitual per relacionar-se 
amb la ciutadania, sinó també per aprofitar-los per assolir una organització més 
proactiva i eficient. 
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Mitjançant aquesta futura ordenança es pretén reforçar la consolidació de 
l’Administració Electrònica, tot garantint els drets de la ciutadania en un context de 
seguretat jurídica i eficiència administrativa. 
 
D’altra banda, la creixent demanda social de transparència, ètica i bon govern per part 
de la ciutadania ha de trobar una resposta en l’ordenament jurídic local, que faci front a 
les necessitats d’obtenir informació així com a la possibilitat de participar en les 
polítiques públiques.  
 
Doncs bé, l’ús intensiu dels mitjans electrònics i la creixent innovació en aquesta 
matèria obre noves possibilitats en tots dos sentits, tot facilitant la rendició de comptes, 
l’accés a la informació, la publicitat activa i l’obertura de les dades, entre d’altres 
accions, i, en darrer terme, per fer efectiva la participació de la ciutadania, tenint en 
compte l’existència d’una diversitat cada cop major de canals per a la comunicació 
entre l’Administració i la societat.  
 
El fonament jurídic d’aquesta futura ordenança cal trobar-lo, en primer lloc, en el 
mandat que imposa a les administracions l'article 103.1 de la Constitució, que vincula 
la legitimitat en l'exercici de les potestats administratives als principis de servei objectiu 
de l'interès general i, d’altra banda, en els principis definits a la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les administracions públiques i a la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic i, en l'àmbit local, a l'article 
6 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, d’eficiència, 
servei als ciutadans, eficàcia, coordinació, transparència i participació. 
 
La redacció d’aquesta Ordenança té en compte l’aprovació de la normativa de 
desenvolupament de la Llei d’Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics, 
l’Esquema Nacional de Seguretat i l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat; per la seva 
banda les lleis del Parlament de Catalunya 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i 
procediment de les administracions públiques de Catalunya i 29/2010, de 3 d’agost, 
d’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, encetaven un camí de 
consolidació en l’adopció dels mitjans electrònics per a les comunicacions entre les 
administracions i la ciutadania.  
 
La futura ordenança pretén aprofundir en aquesta projecció, i estableix els instruments 
i les regles necessaris per afavorir la plena incorporació dels mitjans electrònics en 
l’activitat administrativa. 
 
Quant a l’ordenament jurídic local, aquesta Ordenança, s’aprova en ús de la potestat 
d’autoorganització reconeguda a l’article 8 del Text Refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, amb 
l’objecte de fixar els criteris generals i les regles específiques per a l’ús dels mitjans 
electrònics a l’Ajuntament. 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". 
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Pel que fa a la transparència, aquesta ordenança té present l’aprovació de normes 
d’una importància cabdal, com ho són la Llei 19/2013, de 19 de novembre, de 
transparència, accés a la informació i bon govern i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, 
de transparència, accés a la informació i bon govern, del Parlament de Catalunya. La 
incorporació d’aquesta matèria a l’Ordenança permetrà el millor compliment de la Llei 
en benefici de la participació de la ciutadania en els debats públics, que l’Ajuntament 
ha de promoure de forma activa, tot fent ús de les diferents tecnologies disponibles. 
 
En quant a la justificació, necessitat i objectius de l’ordenança, és essencial afrontar la 
simplificació, reducció de càrregues i innovació administrativa, tot aprofitant les noves 
tecnologies. 
 
Aquesta simplicitat, aprofitant les innovacions tecnològiques i el mandat imperatiu de la 
Llei 39/2015 i 40/2015 en quant a la implantació de les tecnologies i mitjans telemàtics 
en la vida de l’administració pública, es poden resumir en els següents punts: 
 
1.- En l’àmbit normatiu: Com per exemple, promoure un govern obert que implanti 
processos de transparència i visibilitat dels seus òrgans i de la seva planificació 
normativa. 
2.- En l’àmbit organitzatiu: Com per exemple, la simplificació i innovació organitzativa 
3.- En l’àmbit procedimental: Promoure la simplificació i innovació del procediment 
administratiu, com per exemple, disposar d’un catàleg de tràmits actualitzat. La 
simplicitat, transparència i accessibilitat en la gestió dels expedients administratius, a 
través de la iniciació electrònica dels procediments. 
4.- En l’àmbit de la reducció de càrregues administratives: Com per exemple la 
reducció de documents i requisits que puguin agilitzar-se emprant els mitjans 
telemàtics, de conformitat a l’article 28 de la Llei 39/2015. 
 
D’acord amb el que es preveu a l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb l’objectiu de 
fomentar i millorar la participació ciutadana en el procediment d’elaboració de les 
normes, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte de nova ordenança reguladora 
d’administració electrònica de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú se substancia 
consulta pública, a través del portal web de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
amb l’objectiu de recollir l’opinió dels ciutadans i organitzacions més 
representatives potencialment afectats per la futura norma i sobre: 
 
a) Problemes que es vol 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 o no reguladores. 
 
En compliment del que s’esmenta, es descriu a continuació breument el marc en el que 
es planteja aquesta modificació: 
 
a) Antecedents i problemes que es vol solucionar amb la present iniciativa. 
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L’evolució en l’ús de les tecnologies per part de la societat, així com el 
desenvolupament del marc legal, fan necessària l’aprovació d’una ordenança 
reguladora de l’administració electrònica. 
 
L’entrada en vigor de les Lleis 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, i de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic, així com la Llei de Transparència i la Llei Orgànica de 
Protecció de dades personals i garanties dels drets digitals, ha establert un nou marc 
de relació entre l’Ajuntament i la ciutadania, basat en les potencialitats que les 
Tecnologies de la Informació i la Comunicació ofereixen. L’ordenança, doncs, ha de 
recollir aquest nou marc normatiu. 
 
La ciutat de Vilanova i la Geltrú ha desenvolupat en els darrers anys una política a 
nivell municipal com a ciutat moderna, pionera en l’ús i promoció de les tecnologies. En 
línia amb aquesta política, i amb la voluntat de l’Ajuntament de ser més proper a la 
ciutadania i facilitar l’ús dels mitjans i canals preferits per ella, convé abordar la creació 
d’aquesta Ordenança actual amb la vocació d’anar més enllà del simple compliment 
legal.  
 
b) Objectius perseguits per la reforma normativa. 
 
La iniciativa pretén crear una ordenança adaptada a la nova realitat social i jurídica, 
recollint la importància creixent de les noves tecnologies en l’esfera diària (entre elles 
aplicacions mòbils, xarxes socials, etc) que s’han d’incorporar, de manera progressiva, 
a les relacions entre l’Ajuntament i el conjunt de la ciutadania, així com també en les 
relacions entre les diferents administracions publiques i entitats privades, 
professionals, etc, tot donant cobertura jurídica al compromís inequívoc de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú de construir una administració més propera, 
proactiva, digital i transparent.  
 
Entre altres coses, aquesta ordenança ha de regular la implementació en l’àmbit de 
l’Ajuntament i els ens que en depenen de les principals figures del procediment 
administratiu electrònic previstes per la Llei 39/2015: 
 
- Seu electrònica 
- Registre electrònic 
- Mitjans d’identificació i signatura electrònica 
- Ús de document i expedient electrònic 
- Notificació electrònica 
- Actuació administrativa automatitzada 
-  Adaptació a la Llei Orgànica de Protecció de dades i drets digitals. 
 
Aquests blocs es poden concretar i desplegar en el següents apartats: 
 
En matèria d’Administració electrònica: 
 

a) Drets i deures de la ciutadania en les seves relacions amb l’administració 
municipal. 
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b) Ús dels mitjans electrònics en les relacions jurídic-administratives entre els 
ciutadans i el conjunt de l’administració municipal 

c) Us dels mitjans electrònics en les relacions jurídic-administratives entre 
administracions. 

d) Política de signatura/identificació electrònica: mecanismes de signatura i 
identificació. 

e) Seu electrònica i el portal d’internet (punt d’accés electrònic). 
f) Mitjans de relació electrònica del personal municipal. 
g) Mitjans de relació amb altres obligats electrònics no previstos a la Llei 39/2015. 
h) Mitjans per fer efectiva la compareixença electrònica. 
i) Oficina d’assistència en l’ús dels mitjans electrònics i oficina d’assistència en 

matèria de registre. 
j) Registre electrònic únic. 
k) Registre d’apoderaments. 
l) Registre de funcionaris habilitats a la firma o identificació, en nom dels 

ciutadans. 
m) Registre de funcionaris habilitats per a l’expedició de còpies electròniques de 

documents públics. 
n) Sistema de còpia autèntica i compulsa. 
o) Document i expedient íntegrament electrònic 
p) Catàleg de tràmits i procediments accessibles per mitjans electrònics. 
q) Catàleg de tràmits interoperables. 
r) Llibres oficials electrònics (actes de govern col·legiats i decrets) i funcionament 

electrònic dels òrgans col·legiats municipals. 
s) Tauler electrònic i supressió tauler paper. 
t) Polítiques de gestió documental i arxiu electrònic. 

 
En matèria de Transparència i Govern Obert: 
 

a) Obligacions de publicitat activa: el portal de transparència. 
b) Compatibilitat de la informació pública objecte de difusió amb formats 

reutilitzables. 
c) Mecanismes de dissociació de les dades personals contingudes a la informació 

pública. 
d) Obligacions de publicitat passiva: La petició d’accés a la informació pública. 
e) Unitat responsable de la gestió de transparència municipal. 
f) Participació a través de mitjans electrònics. 

 
c) Necessitat i oportunitat  
 
La present iniciativa pretén regular els continguts previstos per la Llei 39/2015 en 
matèria de procediment administratiu electrònic que requereixen una norma amb rang 
de reglament per a la seva regulació en l’àmbit municipal. L’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú ha considerat que l’aprovació d’aquesta ordenança és necessària, oportuna i 
suficient per a regular les matèries que s’han descrit en els paràgrafs antecedents.  
 
d) Canals per fer aportacions  
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La ciutadania i les organitzacions que ho considerin adient poden, en exercici del dret 
que els reconeix l’article 133.1 de la Llei 39/2015, de Procediment Administratiu 
remetre les seves opinions i aportacions sobre els aspectes plantejats. 
 
Fonaments de Dret 
 
I.- L'article 103.1 de la Constitució Espanyola en relació a l’Estatut de Catalunya, que 
vincula la legitimitat en l'exercici de les potestats administratives als principis de servei 
objectiu de l'interès general. 
 
II.- En relació a la competència municipal a fi d’aprovar aquesta futura ordenança, 
l’article 4.1.a) de la LBRL estableix:  
 
“...En su calidad de Administraciones públicas de carácter territorial, y dentro de la 
esfera de sus competencias, corresponden en todo caso a los municipios, las 
provincias y las islas: a) Las potestades reglamentaria y de autoorganización...” 
 
L’article 8.1 a) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
“...Com a administracions públiques corresponen als ens locals territorials de 
Catalunya, en l'àmbit de llurs competències i en els termes establerts per la legislació 
de règim local, les potestats següents: a) La reglamentària i la d'autoorganització...” 
 
En aquest sentit, estan legitimades per aprovar Ordenances municipals d’acord amb 
els articles 84.1.a) LBRL:  
 
“...Las Entidades locales podrán intervenir la actividad de los ciudadanos a través de 
los siguientes medios: a) Ordenanzas y bandos...”  
 
Els municipis, exercirà en tot cas competències pròpies en la promoció en el seu terme 
municipal de la participació dels ciutadans en l’ús eficient i sostenible de les 
tecnologies de la informació i comunicacions, tal i com disposa l’article 25.2 ñ) de la 
Llei de bases de règim local. 
  
Segons estableix l’article 70bis apartar 3) de la Llei de Bases de règim local, i citem 
textualment: “...Asimismo, las entidades locales y, especialmente, los municipios, 
deberán impulsar la utilización interactiva de las tecnologías de la información y la 
comunicación para facilitar la participación y la comunicación con los vecinos, para la 
presentación de documentos y para la realización de trámites administrativos, de 
encuestas y, en su caso, de consultes ciudadanas...” 
 
En el mateix sentit l’article 66 en relació a l’article 145.4 del Decret Legislatiu 2/2003, 
estableix que els ens locals han de trametre els actes i els acords a què fa referència 
l’apartat 1 per mitjans electrònics. A aquests efectes, han de respectar les condicions i 
els instruments establerts per reglament d’acord amb la normativa de règim jurídic i 
procediment de les administracions públiques de Catalunya i, en tot cas, els principis 
de responsabilitat, qualitat, seguretat, disponibilitat, accessibilitat, neutralitat i 
interoperabilitat. 
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En virtut dels articles 22.2.d) LBRL, 52.2.d) TRLMRL i 50.3 ROF, l’òrgan competent 
per l’aprovació de les Ordenances és el Ple municipal, que no podrà delegar 
aquesta atribució en cap altre òrgan. 
 
III.- Els principis definits a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les administracions públiques i a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim 
jurídic del sector públic i, en l'àmbit local, a l'article 6 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, d’eficiència, servei als ciutadans, eficàcia, 
coordinació, transparència i participació. 
 
Les Lleis 39/2015 i 40/215 venen a configurar un escenari en el qual la tramitació 
electrònica ha de constituir l’actuació habitual de les administracions en les seves 
diverses formes de gestió interna, de relació amb els ciutadans, i de relació d’aquelles 
entre si. 
 
Com es manifesta en la part expositiva de la Llei 39/2015, “...una Administración sin 
papel basada en un funcionamiento íntegramente electrónico no sólo sirve a los 
principios de eficacia y eficiencia, al ahorrar costes a ciudadanos y empresas, sino que 
también refuerza las garantías de los interesados a la vez que facilita una mejor 
transparència...”.  
 
En conseqüència dita llei estableix qüestions com que els actes administratius es 
produiran per escrit a través de mitjans electrònics i que els documents administratius 
s’emetran igualment per escrit a través de mitjans electrònics. La Llei 40/2015 estableix 
que les administracions públiques es relacionaran entre si i amb els seus òrgans a 
través de mitjans electrònics (seu electrònica, portal internet, sistemes d’identificació 
de les administracions, actuació administrativa automatitzada, sistemes de signatura, 
arxiu electrònic, gestió compartida, tècniques de col·laboració, intercanvi de dades en 
entorns tancats, transmissió de dades entre administracions, etc; en definitiva el 
funcionament electrònic del sector públic. 
 
Des del punt de vista de l’ús dels mitjans electrònics, la Llei 30/2015 en relació a la Llei 
orgànica de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals, es 
regulen i desenvolupen les previsions relatives als drets de les persones amb les seves 
relacions amb les Administracions públiques, del propi interessat en el procediment 
administratiu, drets i obligacions de relacionar-se electrònicament amb les 
administracions públiques, assistència en l'ús de mitjans electrònics, la representació i 
els registres electrònics d’apoderament, els registres, els sistemes d’identificació dels 
interessats en el procediment, els sistemes de signatura admesos, etc. 
 
Per tant, la redacció de la futura Ordenança té en compte l’aprovació de la normativa 
de desenvolupament de la Llei d’Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics, 
l’Esquema Nacional de Seguretat i l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat; per la seva 
banda les lleis del Parlament de Catalunya 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i 
procediment de les administracions públiques de Catalunya i 29/2010, de 3 d’agost, 
d’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, encetaven un camí de 
consolidació en l’adopció dels mitjans electrònics per a les comunicacions entre les 
administracions i la ciutadania.  
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La present Ordenança pretén aprofundir en aquesta projecció, i estableix els 
instruments i les regles necessaris per afavorir la plena incorporació dels mitjans 
electrònics en l’activitat administrativa. 
 
IV.- Quant a l’ordenament jurídic local, aquesta Ordenança, s’aprova en ús de la 
potestat d’autoorganització reconeguda a l’article 8 del Text Refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, amb 
l’objecte de fixar els criteris generals i les regles específiques per a l’ús dels mitjans 
electrònics a l’Ajuntament. 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". 
 
El procediment d’aprovació de les Ordenances locals està previst a l’article 49 
LBRL, en relació a l’article 56 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim 
Local (TRRL), segons el qual, primerament, tindrà lloc una aprovació inicial per part del 
Ple, seguida d’un període no inferior a trenta dies en què aquesta aprovació es 
sotmetrà a informació pública i audiència als interessats (si s’escau), per tal que es 
puguin presentar les reclamacions i suggeriments que s’estimin oportuns, havent-se de 
resoldre totes les reclamacions i suggeriments presentats, tal com afegeix l’article 178 
TRLMRL. Finalment, en cas que no es presenti cap reclamació o suggeriment, 
l’aprovació inicial, fins llavors provisional, s’elevarà a definitiva “ope legis”.  
 
No obstant, al marge de la regulació general de tramitació i aprovació de l’ordenança, 
existeixen unes activitats preparatòries, prèvies a l’aprovació inicial per part del Ple i 
que són aplicables, com ara la sol·licitud d’informes o dictàmens de les comissions 
d’estudi, d’informe o de consulta, regulats a l’article 104 TRLMRL. En aquest sentit, 
l’article 62 ROAS determina que, un cop acordada la formació o modificació d’una 
Ordenança, s’ha de designar una comissió d’estudi encarregada de redactar el 
text de l’avantprojecte de la norma, l’aprovació inicial del qual també correspon 
al Ple en virtut de l’article 63 ROAS. Dit acord d’aprovació inicial de l’avantprojecte, 
d’acord amb l’article 63.2 del ROAS, s’haurà de sotmetre a informació pública 
mitjançant un anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler 
d’anuncis de la corporació, durant un termini mínim de trenta dies, en què es podran 
formular reclamacions i al·legacions, que hauran de ser contestades raonadament i 
motivada, tot concedint audiència als veïns o associacions si ha estat exercida la 
iniciativa per part seva. 
 
L’article 114 TRLMRL estableix que els acords del Ple de les corporacions locals, per 
tant també les Ordenances, s’adopten, per regla general, per majoria simple. Malgrat 
que quan es tracti de la imposició i ordenació dels recursos propis de caràcter tributari 
−consegüentment, en cas d’aprovació d’Ordenances en matèria fiscal, regulades a 
l’article 16 i s. LHL−, es requerirà el vot favorable de dues terceres parts del nombre de 
fet i, en tot cas, de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació. 
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En aquest mateix sentit es pronuncia l’article 65.2 ROAS, que afegeix que les 
Ordenances que formin part dels plans i dels instruments d’ordenació urbanística, de la 
mateixa manera que les Ordenances fiscals, també requeriran majoria absoluta. 
 
L’ens local haurà de trametre a l’Administració de l’Estat i a la de la Generalitat de 
Catalunya, en el termini de quinze dies, l’acord d’aprovació definitiu de l’Ordenança i la 
còpia íntegra i fefaent d’aquesta, que no entrarà en vigor fins que hagi transcorregut el 
termini de quinze dies hàbils des de la seva publicació al Butlletí Oficial de la província, 
al butlletí informatiu local, tauler d’anuncis de la corporació i anunciant al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya la referència del Butlletí Oficial de la província en què 
s’hagi publicat íntegrament el text, tal com assenyala l’article 66 ROAS. 
 
Els acords adoptats per la Corporació, en aquest cas l’aprovació definitiva de les 
Ordenances municipals, han de ser adequadament publicats per tal de garantir el dret 
dels ciutadans a la informació, així ho disposa l’article 155 TRLMRL. 
 
Pel que fa a la transparència, aquesta ordenança té present l’aprovació de normes 
d’una importància cabdal, com ho són la Llei 19/2013, de 19 de novembre, de 
transparència, accés a la informació i bon govern i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, 
de transparència, accés a la informació i bon govern, del Parlament de Catalunya. La 
incorporació d’aquesta matèria a l’Ordenança permetrà el millor compliment de la Llei 
en benefici de la participació de la ciutadania en els debats públics, que l’Ajuntament 
ha de promoure de forma activa, tot fent ús de les diferents tecnologies disponibles. 
 
D’acord amb el que es preveu a l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb l’objectiu de 
fomentar i millorar la participació ciutadana en el procediment d’elaboració de les 
normes, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte de nova ordenança 
reguladora d’administració electrònica de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú se 
substancia consulta pública, a través del portal web de l’Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú, amb l’objectiu de recollir l’opinió dels ciutadans i organitzacions més 
representatives potencialment afectats per la futura norma. 
 
Com hem manifestat, la tramitació i aprovació de l’ordenança, han d’anar 
acompanyades d’unes activitats preparatòries, prèvies a l’aprovació inicial per part del 
Ple i que són aplicables, com ara la sol·licitud d’informes o dictàmens de les 
comissions d’estudi, d’informe o de consulta, regulats a l’article 104 del Decret 
Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya (TRLMRL).  
 
Tal i com estableix l’article 48.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, les Comissions 
d’estudi o de treball poden complementar l’organització municipal. 
 
En tots els municipis de més de cinc mil habitants s'han de constituir comissions 
d'estudi, d'informe o de consulta. Als altres municipis poden haver-hi aquestes 
comissions, sempre que les hagi previst el reglament orgànic o ho acordi el ple de 
l'ajuntament.  
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En qualsevol cas, als municipis que són capital de comarca s'han de constituir les 
esmentades comissions, amb independència del nombre d'habitants del municipi, 
segons estableix l’article 60 del mateix text legal. 
 
Correspon al Ple de determinar el nombre i la denominació de les comissions 
d'estudi, d'informe o de consulta, i llurs modificacions. 
 
Aquestes comissions es poden també constituir amb caràcter temporal per tractar de 
temes específics. 
 
Article 100 Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableix que la periodicitat de les 
sessions ordinàries de les comissions d'estudi, d'informe o de consulta i dels 
òrgans de participació ha d'ésser determinada pel Ple. Poden, no obstant això, 
tenir sessions extraordinàries quan llur president ho decideix o quan ho demana la 
quarta part, almenys, del nombre legal de membres. 
 
Així doncs, tal i com recull l’article 62 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, acordada la formació 
o modificació d’una ordenança, s’ha de designar una comissió d’estudi encarregada de 
redactar el text de l’avantprojecte de la norma.  
 
L’esmentada comissió ha d’estar integrada per membres de la corporació i personal 
tècnic, propi o aliè, sota la presidència d’un d’aquells. La comissió pot proposar que 
s’encomanin per a aquesta finalitat estudis, informes o dictàmens a professionals 
aliens a l’ens. 
 
 
Per tot això es proposa a aquest Ple de l’Ajuntament aprovar els següents: 
 
 
PRIMER.- D’acord amb el que es preveu a l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb 
l’objectiu de fomentar i millorar la participació ciutadana en el procediment d’elaboració 
de les normes, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte de nova ordenança 
reguladora d’administració electrònica de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, se 
substancia consulta pública, a través del portal web de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, amb l’objectiu de recollir l’opinió dels ciutadans i organitzacions més 
representatives potencialment afectats per la futura norma de:  
 
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 regulatòries i no regulatòries  
 
Així doncs, els ciutadans i les ciutadanes, organitzacions i associacions poden enviar 
les seves opinions sobre la futura ordenança, necessitat, oportunitat, objectius, etc, al 
web enllaç “Carpeta ciutadana”, nom del tràmit: “ordenança reguladora 
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d’administració electrònica” durant el termini d’un mes a partir de la publicació en el 
portal de transparència. 
 
A través d’aquest tràmit, la ciutadania pot fer aportacions a les normes i reglaments 
municipals prèviament a la seva aprovació inicial, en compliment d’allò que disposa 
l’article 133. Participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes amb 
rang de llei i reglaments de la nova Llei 39/2015 de procediment Administratiu Comú 
de les Administracions Públiques. 
 
SEGON.- Constituir una Comissió d’estudi i treball per a la redacció d’una ordenança 
reguladora d’administració electrònica de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
TERCER.- Aquesta Comissió estarà formada per: 
 
President Guevara Figueras, Adrià o en persona en qui delegui 
Cap de Servei de TIC Sörensen Esqué, Carina 
Cap Oficina Atenció Ciutadà Ubia Carnicer, Montse 
Director Recursos Humans Ortega Vazquez, Fermin / Navarro Freixes, Imma 
Secretari General Martí Sardà, Isidre 
Secretari-Lletrat Meseguer Linares, Jaume 

 
QUART.- Comunicar aquest acord als interessats. 
 
CINQUÈ.- Peu de recursos. 
 
“Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.” 
 
 
 
 
 


