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AL�LEGACIONS DE L’OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA AL PROJECTE 
D’ORDENANÇA REGULADORA DE L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA DE 
l’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT  
 
 
 
Consideracions preliminars 
 
Marc normatiu 
 
La proposta d’ordenança reguladora de l’Administració electrònica aprovada 
inicialment pel Ple de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat en sessió de 26 
d’abril de 2012, rau en necessitat de les Administracions públiques de 
promoure, en benefici dels ciutadans, l’ús de les comunicacions 
electròniques. De fet, els ciutadans han de ser els primers i principals 
beneficiaris de les tecnologies de la informació i comunicació, la qual cosa 
exigeix, tal i com es fa ressò l’Exposició de motius de la Llei 11/2007, de 22 
de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics, que les 
Administracions es transformin en una administració electrònica. És per 
aquest motiu que les Administracions «han de comprometre’s amb la seva 
època i oferir als seus ciutadans els avantatges i possibilitats que la societat 
de la informació té». 
 
Aquesta exigència es fonamenta en els principis que proclama l’article 103 
de la Constitució espanyola i, en especial, en els principis d’objectivitat i 
eficàcia, que són igualment recollits tant a la norma bàsica en matèria de 
règim de les Administracions públiques i procediment administratiu comú, a 
l’article 3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, com a la normativa 
autonòmica (article 31 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i 
de procediment de les administracions públiques de Catalunya). També la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, indica, al 
seu article 6.1, que «les entitats locals serveixen amb objectivitat els 
interessos públics que els estan encomanats i actuen d’acord amb els 
principis d’eficàcia, descentralització, desconcentració i coordinació, amb 
sotmetiment ple a la llei i al Dret». Anàlogament l’article 7.1 del Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, prescriu que «[l]es entitats locals serveixen 
amb objectivitat els interessos públics que els són encomanats i actuen 
d'acord amb els principis d'eficàcia, descentralització, desconcentració, 
coordinació i participació, amb ple sotmetiment a la llei i al dret». 
 
L’¡mpuls de l’administració electrònica per la Llei 11/2007 ha suposat donar 
resposta a les iniciatives europees que al respecte van iniciar-se amb el 
Consell Europeu de Lisboa i Santa Maria da Feria i han conduit a l’aprovació 
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de la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 de 
desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, que estableix, 
entre d’altres obligacions per als Estats membres, la de facilitar l’accés, per 
mitjans electrònics, als tràmits relacionats amb les activitats de serveis i a 
la informació d’interès tant per a llurs prestadors com destinataris. 
 
Entre la legislació estatal, la Llei 11/2007 té el seu precedent en l’article 45 
de la Llei 30/1992, que ja recollia l’impuls de l’aplicació de les tècniques i 
mitjans electrònics, informàtics i telemàtics per part de l’Administració.   
 
Cal tenir en compte que la Llei 11/2007 s’aprova en virtut de les 
competències de l’Estat atribuïdes per l’article 149.1.18 de la Constitució 
(«bases del règim jurídic de les Administracions públiques» i «procediment 
administratiu comú»). Per aquest motiu, i d’acord amb el que prescriu la 
Disposició Final primera de la Llei, la majoria dels seus preceptes tenen 
caràcter bàsic i, per tant, vinculen totes les Administracions públiques a 
l’Estat espanyol, alhora que poden ser desenvolupats per les Assemblees 
legislatives de les Comunitats autònomes que tinguin atribuïdes 
competències compartides en aquesta matèria.  
 
És el cas de Catalunya, on el Parlament, en virtut dels títols competencials 
recollits als articles 150, 159.2 i 159.5 de l’Estatut d’Autonomia, aprovà la 
Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic 
de Catalunya, amb l’objecte de regular l’ús d’aquests mitjans en les 
actuacions del sector públic de Catalunya, així com en llurs relacions amb 
els ciutadans. 
 
Per la seva banda, la Llei del Parlament 26/2010, del 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, 
conté diferents referències a l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de 
Catalunya, com ara és l’article 24, que reconeix el dret dels ciutadans a l’ús 
dels mitjans electrònics per a l’exercici de llurs drets davant les 
administracions públiques de Catalunya, o l’article 32, que recull els 
principis generals que informen aquest ús. 
 
Pel que fa a l’àmbit normatiu local, l’apartat tercer de l’article 70 bis de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, preveu que 
«les entitats locals i, especialment, els municipis, hauran d’impulsar la 
utilització interactiva de les tecnologies de la informació i la comunicació per 
a facilitar la participació i la comunicació amb els veïns, per la presentació 
de documents i per a la realització de tràmits administratius, d’enquestes i, 
en el seu cas, de consultes ciutadanes».  
 
El Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya tan sols fa 
esment a l’ús de mitjans electrònics al seu article 236 bis quan, en regular 
la finestreta única, al�ludeix a què «els prestadors de serveis poden realitzar 
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mitjançant finestreta única, per via electrònica i a distància, procediments i 
tràmits per a l’accés i exercici d’una activitat de serveis», tenint en compte 
que aquest precepte fou afegit per l’article 2 del Decret Legislatiu 3/2010, 
de 5 d'octubre, per a l'adequació de normes amb rang de llei a la Directiva 
2006/123/CE. 
 
 
La significació de l’Administració electrònica en la transparència de 
les Administracions públiques i en l’accés a la informació pública 
 
Tant la Llei bàsica estatal 11/2007 com la Llei del Parlament de Catalunya 
26/2010 en els seus articles 6.1 i 24.1, respectivament, reconeixen 
explícitament als ciutadans el dret a relacionar-se amb les administracions 
públiques utilitzant mitjans electrònics, tan per a l’exercici dels drets que 
estableix la legislació bàsica (previstos a l’article 35 de la Llei 30/1992), 
com també per a obtenir informacions i dur a terme tràmits i accions de 
diferent naturalesa davant dels ens públics. 
 
Així doncs, la concepció legal de l’ús dels mitjans electrònics en el sector 
públic és definida com un dret subjectiu dels ciutadans i ciutadanes que, per 
tant, gaudeixen de la facultat de relacionar-se amb les Administracions, 
amb les condicions i límits que normativament s’estableixen, de forma 
telemàtica. Els mitjans electrònics, doncs, constitueixen un canal més per a 
la prestació de serveis públics i difusió d’informació pública, una via 
alternativa a l’hora de participar els ciutadans en l’activitat pública. 
Òbviament aquest canal alternatiu de comunicació entre la ciutadania i les 
Administracions públiques conviu amb la resta de formes tradicionals que 
els ciutadans hem disposat i seguim disposant a l’hora de relacionar-nos 
amb els ens públics, com ara són les oficines d’atenció ciutadanes o els 
serveis d’atenció telefònica, canals d’informació i comunicació als que 
expressament fa al�lusió l’article 8 de la Llei 11/2007, juntament als punts 
d’accés electrònic. 
 
De l’anterior es desprèn el caràcter eminentment instrumental de 
l’administració electrònica, atès el seu significat inherent com a canal o 
vehicle de comunicació, canal que presenta, però, múltiples i significatius 
avantatges en relació a la resta de formes de comunicació tradicionals, com 
ara són una major celeritat i, per tant, eficàcia i eficiència administratives. 
Així, observem que a l’article 3 de la Llei 29/2010, consten, entre les 
finalitats que persegueix la Llei, la de «[g]arantir que l'ús dels mitjans 
electrònics promogui una administració pública oberta, transparent, 
accessible, eficaç i eficient», o la de «[p]romoure que les activitats 
derivades de l'exercici de les competències dels ens, els organismes i les 
entitats que conformen el sector públic, llurs relacions i les relacions amb 
els ciutadans siguin més àgils, més eficaces i més eficients, mitjançant l'ús 
dels mitjans electrònics». 
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Ara bé, l’aspecte substantiu i subjacent de l’ús dels mitjans electrònics com 
a via d’interrelació entre els ens públics i els ciutadans és comú al de 
qualssevol dels mitjans de comunicació disponibles: l’exercici dels drets dels 
ciutadans i ciutadanes davant les Administracions públiques. I precisament 
són els articles 6.1 de la Llei 11/2007 i 24 de la Llei 26/2010 anteriorment 
citats els preceptes que s’encarreguen de recordar que els mitjans 
electrònics poden servir als ciutadans per a relacionar-se amb les 
administracions i exercir llurs drets.  
 
És rellevant referir-nos aquí a què, entre els drets exercibles pels ciutadans, 
a través dels diferents mitjans electrònics, no només hi figuren els drets 
titularitat dels interessats stricto sensu en relació a un procediment 
administratiu específic en tràmit (contemplats en essència a l’article 35 de 
la Llei 30/1992 i als articles 22 i 26 de la Llei 26/2010) i els drets titularitat 
dels ciutadans que, prèvia identificació, pretenen accedir a arxius i registres 
públics, en les condicions i termes fixats als articles 37 de la Llei 30/1992 i 
27 de la Llei 26/2010, sinó que l’abast de l’Administració electrònica permet 
i facilita la difusió a tota la ciutadania, de forma lliure, d’altres informacions 
generals d’interès públic.  
 
A aquesta darrera informació general, que ha de ser objecte de publicació 
«clara i inequívoca» per les vies electròniques disponibles, fan referència 
l’article 6.3 de la Llei 11/2007 i l’article 10 de la Llei 29/2010, quan 
prescriuen que les entitats del sector públic han de difondre per mitjans 
electrònics informació sobre l’organització i autoritats competents, sobre 
procediments i tràmits per accedir a serveis i activitats públics, condicions 
d’accés a registres i bases de dades públiques i vies de reclamació i recurs, 
informació relativa a les activitats prestacionals i de servei públic, així com 
altra informació d’interès general per als ciutadans. 
 
En qualsevol cas, la facilitació d’informació pública a través de mitjans 
telemàtics ha de garantir, com a mínim, les mateixes condicions i exigències 
d’accessibilitat que ofereixen altres canals d’informació i comunicació 
alternatius, tant des d’un punt de vista formal, com en relació als continguts 
de la informació objecte de difusió. En aquest mateix sentit, l’article 29 de 
la Llei 26/2010 posa de relleu el deure de les administracions públiques de 
Catalunya de garantir l’exercici i efectivitat dels drets dels ciutadans, 
«qualsevol que sigui el mitjà de relació». 
 
Així doncs, per una banda, les relacions que ofereix l’Administració 
electrònica han de donar fidel compliment, per una banda, als principis 
generals que informen l’actuació administrativa dels ens públics, com ara 
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són els principis de legalitat, objectivitat, o qualitat i veracitat en la 
informació.  
  

Entre ells, de rellevant transcendència resulta el principi de 
transparència i llur garantia. Tot i no trobar-se explícitament citat en 
la Constitució espanyola, el principi de transparència és recollit, pel 
que fa a l’Administració de la Generalitat, a l’article 71.4 de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya, quan indica que en virtut del principi, 
aquesta administració «ha de fer pública la informació necessària 
perquè els ciutadans en puguin avaluar la gestió». En relació a les 
corporacions locals, tant l’article 69.1 de la Llei Reguladora de Bases 
de Règim Local com l’article 154.1 del Text Refós de la llei municipal i 
de règim local de Catalunya els imposen el deure de «facilitar la més 
àmplia informació sobre llur activitat i la participació de tots els 
ciutadans en la vida local». 
 
En qualsevol cas, i en relació a tot el sector públic de Catalunya, la 
Llei 26/2010, al seu article 28.1, reconeix als ciutadans el dret a 
obtenir «informació veraç i de qualitat, qualsevol que sigui el suport o 
mitjà de distribució o difusió de la informació». Cal tenir present que 
el segon apartat del precepte relaciona els continguts que les 
administracions públiques de Catalunya han d’informar a la ciutadania 
per tal de fer efectiu aquest dret, podent-se establir per reglament els 
terminis i les condicions per al seu exercici (apartat tercer del 
precepte). Aquesta mateixa llei, al seu article 31.2 setè inclou, entre 
la relació de principis generals a què han d’ajustar llur actuació les 
administracions públiques de Catalunya, el principi de transparència i 
accessibilitat. 
 
En relació a l’aplicació de mitjans electrònics en el sector públic, el 
principi de transparència és present de forma expressa tant a l’article 
4 k) de la Llei 11/2007 com a l’article 4, apartat segon, de la Llei 
29/2010. De fet, d’acord amb el seu article 3.2, una de les finalitats 
de la Llei 11/2007 és la de facilitar l’accés per mitjans electrònics dels 
ciutadans a la informació i al procediment administratiu. En el mateix 
sentit, l’article 3 de la Llei 29/2010 configura les seves pretensions 
entorn el darrer objectiu de «millorar la transparència, l’eficàcia, 
l’eficiència i la qualitat en les relacions entre el sector públic i els 
ciutadans (...)». Ambdues lleis tenen present igualment la necessària 
qualitat en la veracitat i autenticitat de les informacions ofertes per 
les administracions públiques a través dels mitjans electrònics: 
l’article 4 h) de la Llei 11/2007 en fa esment, així com l’article 4, 
apartat quart, de la Llei 29/2010, al�ludeix a la qualitat de la 
informació pública difosa per mitjans electrònics, quan exigeix a les 
entitats del sector públic l’adopció de les mesures necessàries perquè 
aquesta difusió satisfaci les necessitats de llurs destinataris i facilitin 
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l’assoliment de les finalitats pròpies de la llei, d’acord amb el que 
disposa el seu article 3. Els requisits o condicions que determinen la 
qualitat de la informació del sector públic de Catalunya, que es difon 
per mitjans electrònics, són, a més, objecte de regulació específica a 
l’article 9 de la referida Llei 29/2010, en exigir que la informació 
difosa sigui actual, objectiva, útil i accessible. 

 
D’altra banda, i des d’un punt de vista formal, els mitjans electrònics, com a 
canal o via de comunicació, han d’assegurar un accés igual i no 
discriminatori entre els ciutadans, alhora que necessàriament han de 
garantir les mateixes condicions d’accessibilitat, seguretat, simplificació 
administrativa i neutralitat que ofereixen la resta de vies de relació 
disponibles.   
 
Així doncs, es fa necessari tenir presents, a l’hora de regular i aplicar els 
mitjans electrònics en el sector públic, el conjunt de principis d’actuació en 
relació a l’ús de les noves tecnologies, recollits a l’article 4 de la llei 
11/2007, a l’article 32 de la Llei 26/2010 i a l’article 4 de la Llei 29/2010.  
 
 
El respecte a l’autonomia local 
 
La proposta d’ordenança sotmesa a informació pública ha estat aprovada 
inicialment en virtut de les potestats reglamentària i d’autoorganització que 
tenen reconeguda els ens locals en l’àmbit de llurs competències i en els 
termes establerts per la legislació de règim local, d’acord amb els articles 
4.1 a) de la Llei Reguladora de Bases de Règim local i 8.1 a) del Text Refós 
de la llei Municipal i de règim local de Catalunya. El segon apartat de 
l’article 6 del Text Refós disposa al respecte que «[l]a legislació sobre règim 
local de la Generalitat de Catalunya garanteix als ens locals els àmbits 
normatius necessaris per a fer efectiu el principi d'autonomia 
organitzativa». 
 
La potestat d’autoorganització dels ens locals i, en especial, dels municipis, 
pel que ara ens interessa, constitueix una de les principals manifestacions 
del principi d’autonomia local, reconegut constitucionalment (articles 137 i 
140 Constitució espanyola) i estatutàriament (article 84.1 Estatut 
d’Autonomia de Catalunya).  
 
S’entén per autonomia local, a l’empara de la definició continguda a l’article 
3 de la Carta Europea d’Autonomia Local, signada pels estats membres del 
Consell d’Europa, «el dret i la capacitat efectiva de les Entitats locals 
d’ordenar i gestionar una part important dels assumptes públics, en el marc 
d ela llei, sota la seva responsabilitat i en benefici de llurs habitants». 
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De la mateixa manera, la legislació de règim local consagra i garanteix 
aquest cabdal principi en diversos preceptes, com ara a l’article 1.1 de la 
Llei 7/1985, en definir els municipis com a «entitats bàsiques de 
l’organització territorial de l’Estat i canals immediats de participació 
ciutadana en els assumptes públics, que institucionalitzen i gestionen amb 
autonomia els interessos propis (...)». L’article 7.2 de la mateixa llei sosté 
que les competències pròpies dels ens locals «s’exerceixen en règim 
d’autonomia». Per la seva banda el Text Refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya recorda, al seu article 3, que tant el municipi com 
la comarca i la província «tenen naturalesa territorial i gaudeixen 
d’autonomia per a la gestió dels interessos respectius»; alhora l’article 9.1 
també garanteix l’exercici de les competències pròpies dels ens locals «en 
règim d'autonomia i sota la (seva) responsabilitat (...)». És l’article 46.3 del 
mateix cos legal el que, en especial, garanteix l’autonomia del municipi. 
 
De fet ja hem apuntat que el règim jurídic bàsic de l’Administració 
electrònica d’aquesta Administració municipal, que pretén regular la present 
iniciativa normativa, s’emmarca dins dels principis i mandats legislatius 
fixats tant per la Llei 11/2007 com per la Llei del Parlament 29/2010. Cal 
dir, però, que a l’hora de concretar llur aplicació subjectiva, ambdues 
regulacions legislatives tenen en compte el principi d’autonomia local i 
prenen en consideració les especials característiques que poden presentar 
les Administracions locals per a justificar la decisió d’excepcionar l’aplicació 
d’algunes de les seves disposicions a aquestes entitats: l’apartat 4 de la 
Disposició Final Tercera de la Llei 11/2007 estableix que en l’àmbit de 
l’Administració local, els drets dels ciutadans a relacionar-s’hi per mitjans 
electrònics podran ser exercits «sempre que ho permetin les seves 
disponibilitats pressupostàries». En un similar sentit, encara que amb un 
abast encara més ampli en l’excepció d’aplicació, la Disposició Addicional 
Tercera de la Llei 29/2010 estableix que les disposicions del títol III de la 
llei («de la informació del sector públic i la participació dels ciutadans i les 
empreses per mitjans electrònics») tan sols «són aplicables als ens locals de 
Catalunya, d’acord amb llurs disponibilitats pressupostàries i les 
característiques demogràfiques, organitzatives, de dimensió i de capacitat 
de gestió que tenen.» 
 
Pel que fa als títols competencials que habiliten el Parlament de Catalunya 
per a aprovar l’esmentada Llei 29/2010 (això és, les competències recollides 
als articles 150, 159.2 i 159.5 de l’Estatut d’Autonomia), tant el Preàmbul 
de la Llei com l’article 159.6 del propi Estatut d’Autonomia s’encarreguen de 
garantir, en el sí de l’exercici d’aquestes competències, el respecte al 
principi d’autonomia local.  
 
La present iniciativa normativa de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, 
exercida dins l’àmbit de les competències que li són pròpies, pot ser 
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considerada una manifestació dels principis d’autonomia local i de llurs 
potestats legals pròpies.  
 
És precisament aquesta autonomia local organitzativa la que atorga a l’ens 
local la facultat de decidir en darrera instància i amb certa discrecionalitat, 
encara que respectant els límits i condicions legalment establerts, quins 
continguts seran finalment objecte d’informació pública general a través 
dels mitjans electrònics disponibles, com ara és la seu electrònica. 
 
La proposta d’ordenança de l’ajuntament de Cornellà de Llobregat, que 
obeeix en essència al model d’ordenança tipus reguladora de l’administració 
electrònica, publicat al portal del Consorci d’entitats locals «Localret»,  
s’estructura en 34 articles, agrupats en set capítols, sis disposicions 
transitòries, dues disposicions finals, una disposició addicional, i dos 
annexos. 
 
 
L’àmbit subjectiu de l’ordenança 
 
L’article 2 de l’ordenança regula el seu àmbit subjectiu d’aplicació. En 
relació al primer apartat de l’article, que té per objecte l’enumeració dels 
ens públics als que és d’aplicació la norma, observem que el seu redactat no 
esgota la totalitat d’ens que poden configurar el sector públic local, en la 
mesura que es limita a citar l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, com a 
administració municipal territorial, i afegeix tan sols llurs organismes 
autònoms, societats, fundacions, associacions i consorcis en els que 
l’Ajuntament referit ostenti la participació majoritària. 
 
Així doncs, en la redacció del precepte trobem en falta, en primer lloc, la 
inclusió d’altres ens públics existents o que puguin ser creats en el futur, 
com és la referència genèrica a qualssevol altres ens dependents o vinculats 
a l’Ajuntament, per tal de donar cobertura així a aquelles entitats públiques 
no territorials de caràcter empresarial o sotmeses al dret privat que no 
tinguin la consideració d’organismes autònoms. En segon lloc, seria 
convenient que, de forma expressa, s’incloguessin les institucions i òrgans 
municipals complementaris creats o que puguin crear-se a l’empara dels 
articles 48.2 i 49 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya amb funcions reguladores, consultives, participatives o de 
control, com ara el síndic municipal de greuges. En darrer lloc, caldria 
incloure-hi els subjectes i entitats privats concessionaris de serveis públics, 
en la mesura que prestin o gestionin serveis públics municipals o exerceixin 
potestats administratives de la seva competència.  
 
Així doncs, seria desitjable que el text del precepte tingués un major abast, 
en el sentit d’incloure dins de l’àmbit subjectiu d’aplicació de l’ordenança 
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tots els ens que poden conformar el sector públic local, en el sentit més 
ampli del terme i conforme a l’indicat en el paràgraf anterior. 
 
 
La seu electrònica 
 
L’article 4 de la proposta d’ordenança preveu i regula la seu electrònica de 
l’Ajuntament de Cornellà.  
 
Primerament defineix el concepte en idèntics termes que ho fa l’article 10.1 
de la Llei 11/2007.  
 
Posteriorment, a l’apartat segon, es relacionen els principis de creació i 
funcionament de la seu. De fet aquests principis ja es troben recollits en la 
legislació:  
 

En la mesura que l’article 10.3 de la Llei 11/2007 recull els principis a 
què ha de subjectar-se la «creació» de seus electròniques (publicitat 
oficial, responsabilitat, qualitat, seguretat, disponibilitat, 
accessibilitat, neutralitat i interoperativitat), per raons de coherència 
normativa suggerim que sigui valorada la conveniència d’agrupar 
aquesta tipologia de principis, alhora que diferenciar-los d’aquells 
altres que es refereixen estrictament a la «publicació» de continguts 
en les seus electròniques, és a dir, aquells que recull tant l’article 
10.5 de la Llei 11/2007 (accessibilitat i usabilitat) com, de forma 
genèrica, l’article 9 de la Llei 29/2010, quan regula l’exigència de 
qualitat de la informació que es difon per mitjans electrònics 
(actualitat, objectivitat, utilitat i accessibilitat de la informació difosa). 
 
Així mateix, per raons sistemàtiques suggerim traslladar l’actual 
contingut de l’apartat segon de l’article 4, sobre els principis relatius 
a la seu electrònica, i incorporar-lo al capítol de l’ordenança 
corresponent als principis de l’Administració electrònica, encara que 
de forma diferenciada de la resta de principis. 

 
L’apartat tercer consigna l’adreça d’accés a la seu electrònica, alhora que 
regula el certificat de les seus electròniques d’ens no subjectes a 
l’ordenança però que prestin serveis a l’Ajuntament. 
 
L’apartat quart de l’article relaciona els continguts que ha de tenir la seu 
electrònica. En la mesura que els mateixos obeeixen a la informació mínima 
que els ens del sector públic han de difondre per mitjans electrònics, 
d’acord amb la legislació aplicable (principalment a l’article 10 de la Llei 
29/2010, encara que també als articles 11, 13 o 25 de la Llei 11/2007), és 
recomanable que aquests continguts s’eliminin del text de l’article 4, 
regulador de la Seu electrònica, i passin a ser relacionats en el genèric 
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capítol de l’ordenança que detalla el contingut que ha de tenir la difusió de 
la informació administrativa per mitjans electrònic (això és, als articles 14 i 
15 de la proposta d’ordenança aprovada inicialment). 
 
En compliment del que disposen, per una banda, els articles 10.4 i 17, i per 
una altra l’article 10.2 de la Llei 11/2007, els apartats 5è i 6è de l’article 4 
tenen per objecte l’ús de sistemes de signatura electrònica (per tal de 
garantir una comunicació segura), així com la identificació del titular 
responsable de la seu, respectivament.  
 
A mode de darrera observació, general, entorn a la regulació que l’article 4 
en fa de la seu electrònica, i per raons d’estructura i tècnica normatives, 
proposem que el seu contingut sigui traslladat  i integrat a l’inici de l’article 
16 de la proposta d’ordenança, titulat «qualitat i seguretat de la seu 
electrònica», adequant-se si escau el títol d’aquest article. 
 
Tanmateix, entenem que, atesa la seva transcendent significació 
interpretativa i inspiradora de tota la regulació objecte de l’ordenança 
examinada, l’actual Capítol Tercer de la proposta d’ordenança, referent als 
«principis generals» que la informen, hauria d’ubicar-se on actualment es 
troba l’article 4 (i següents), és a dir, abans del Capítol dedicat a recollir els 
drets i deures dels ciutadans i ciutadanes en el marc de l’Administració 
electrònica (Capítol Segon -articles 5 i 6- de la proposta d’ordenança). 
 
 
Els principis de l’Administració electrònica 
 
Encara que l’article 7 de l’ordenança proposada es remet als principis 
rectors de l’Administració electrònica enunciats en la normativa bàsica 
estatal, i els articles 8 a 10 següents els concreten per matèries o grups, es 
fa necessari que el conjunt complet de principis d’actuació en relació a l’ús 
de les noves tecnologies, recollits no només a l’article 4 de la Llei estatal 
11/2007, sinó també a l’article 32 de la Llei 26/2010 i a l’article 4 de la Llei 
29/2010, es relacionin íntegrament i exhaustiva en aquest article 7 de 
l’ordenança (proximitat, transparència, participació, accessibilitat, qualitat, 
simplificació, eficàcia, eficiència, economia, seguretat, neutralitat 
tecnològica, cooperació i col�laboració, proporcionalitat, legalitat, igualtat, 
interoperativitat, publicitat, responsabilitat, simplificació administrativa i 
adaptabilitat al progrés). 
 
Recordem que aquests articles 7 a 10 de la proposta d’ordenança (Capítol 
Tercer), atès el rellevant paper que desenvolupen els principis i tenint en 
compte els motius sistemàtics exposats anteriorment, trobarien millor 
ubicació als articles 4 a 7 de l’ordenança. 
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La identificació en l’accés dels ciutadans i ciutadanes a la informació 
administrativa electrònica 
 
L’article 12 de l’ordenança sotmesa a informació pública regula els requisits 
d’identificació que han de complir els ciutadans per tal d’exercir els drets a 
relacionar-se amb l’administració a través de mitjans electrònics. 
 
És obvi que els ciutadans hauran d’identificar-se quan, en relació a un 
procediment administratiu específic en tràmit, pretenguin exercir 
electrònicament llurs drets en qualitat d’interessats en aquest procediment. 
Ens referim al drets dels interessats que expressament recullen l’article 35 
de la Llei 30/1992 i els articles 22 i 26 de la Llei 26/2010. 
 
La identificació prèvia com a requisit d’accés dels ciutadans a informació 
mitjançant mitjans electrònics és necessària igualment, tal i com preveu el 
segon apartat de l’article 12 de l’ordenança, a l’hora de pretendre accedir a 
arxius i registres públics, en les condicions i termes fixats als articles 37 de 
la Llei 30/1992 i 27 de la Llei 26/2010. L’apartat segon de l’article 12 s’hi 
refereix, encara que, per raons de rigor normatiu, seria convenient 
substituir l’expressió «dret de consulta» per la de «dret d’accés». 
 
Nogensmenys recordem però que l’ampli abast objectiu de l’Administració 
electrònica permet i facilita la difusió a tota la ciutadania, de forma lliure, 
d’altres informacions generals d’interès públic, que han de ser objecte de 
publicació «clara i inequívoca» (article 6.3 Llei 11/2007) per les vies 
electròniques disponibles. És precisament l’accés a aquesta informació 
pública general (anomenada «publicitat activa») el que no requereix prèvia 
identificació del ciutadà.  
 
És el primer apartat de l’article 12 de l’ordenança proposada el que al�ludeix 
a aquesta “altra” tipologia d’informació, de lliure accés per a la ciutadania, 
precisament amb motiu de la manca de necessitat d’identificació per al seu 
accés. Així mateix aquest precepte de l’ordenança relaciona, encara que de 
forma incompleta, al nostre parer, la informació que hauria d’integrar 
aquesta categoria d’informació de lliure d’identificació.  En qualsevol cas, 
tindrem ocasió de definir en el següent punt quin ha de ser i quin “pot” ser, 
d’acord amb l’ordenament jurídic, l’objecte o contingut d’aquest tipus 
informació, però de moment, i a fi i efecte d’evitar repeticions, no creiem 
convenient que l’article 12.1 (pensat estrictament per a regular la manca 
del requisit d’identificació) hagi de fer l’esforç de relacionar el contingut que 
ha de tenir aquesta informació pública de lliure accés, per la qual cosa, 
entenem que seria convenient que el precepte es limités a remetre’s al 
capítol corresponent de l’ordenança que tingui per objecte específic 
relacionar la informació pública general objecte de difusió per mitjans 
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electrònics (actualment, el Capítol cinquè de l’ordenança proposada, titulat 
«La difusió de la informació administrativa per mitjans electrònics»).      
 
 
El contingut de la informació pública objecte de difusió per mitjans 
electrònics (transparència activa) 
 
L’avantatge o especificitat que proporcionen els mitjans electrònics aplicats 
a les entitats que composen el sector públic es sintetitza, doncs, en 
permetre el lliure accés a qualsevol ciutadà i ciutadana a informacions 
públiques generals de diferent ordre, que es difondran a través de la seu 
electrònica de l’ens públic. 
 
A aquesta informació fan referència els articles 6.3 de la Llei 11/2007 i 10 
de la Llei 29/2010, que prescriuen que les entitats del sector públic han de 
difondre per mitjans electrònics certa informació, relativa a: 
 
(i) l’organització de l’entitat, la qual cosa permet conèixer les autoritats 

competents, el personal, els llocs de treball i llurs funcions i 
retribucions; 
 

(ii) procediments i tràmits per accedir a serveis i activitats públics, 
d’interès per a la ciutadania, amb especial indicació dels requisits i 
condicions d’exercici que estableixi l’ordenament jurídic, així com 
informació relativa a convocatòries referents a activitat de foment, 
concurrència o selecció de personal; 
 

(iii) activitat de l’entitat, en particular  la informació relativa als serveis 
públics prestats i prestacions previstes (disponibilitat i cartes de 
serveis); 
 

(iv) normativa en vigor aplicable a l’àmbit de les competències de l’ens 
públic de què es tracti;  
 

(v) mitjans i condicions d’accés a registres i bases de dades públiques 
relatives a prestadors d’activitats de serveis; 
 

(vi) vies de reclamació i recurs (litigis entre autoritats competents i 
prestadors o destinatari, o entre un prestador i un destinatari, o entre 
prestadors); 
 

(vii) En el cas de les entitats locals, a més, cal publicar a les seus 
electròniques les actes de les sessions del ple. 

 
Es tracta doncs d’un catàleg obert d’informació pública general que, sense 
ànim exhaustiu i, per tant, sense significar un numerus clausus, pretén 



 

Pàgina 13 de 17 
 

assegurar, això si, l’obligació dels ens del sector públic de fer pública per 
mitjans electrònics (mitjançant llur seu electrònica, essencialment), una 
informació mínima o indispensable relativa, com acabem d’examinar, a llur 
organització i activitat administratives.  
 
Això no obsta a què l’ens local gaudeixi d’autonomia i marge de 
discrecionalitat per a decidir d’incloure, a més de la informació exigida pels 
preceptes legals citats, «altra informació d’interès general per als 
ciutadans», tal i com indica el mateix article 10.1 e) de la Llei 29/2010.  En 
aquest sentit, cal aplaudir que l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat hagi 
previst tant a l’article 4.4 (relatiu al contingut de llur seu electrònica), a 
l’article 12.1 (informació de lliure accés), com als articles 14 i 15 de 
l’ordenança (sobre la difusió de la informació administrativa per mitjans 
electrònics), la difusió: 
 

a) Dels mitjans electrònics que els ciutadans i ciutadanes poden utilitzar 
en cada supòsit (inclosa la formulació de suggeriments i queixes), en 
compliment d’allò previst a l’article 8 de la Llei 11/2007, que imposa 
a les administracions l’habilitació de diferents canals o mitjans per a 
la prestació de serveis electrònics (art. 4.4 Ordenança); 
 

b) De les publicacions dels diaris o butlletins oficials, d’acord amb la 
previsió continguda a l’article 11.1 Llei 11/2007 (art. 4.4 i 12.1 d) 
Ordenança); 
 

c) De la relació de sistemes de signatura electrònica admesos, d’acord 
amb allò disposat als articles 13 Llei 11/2007 i 14 Llei 29/2010 (art. 
4.4 Ordenança); 
 

d) De disposicions de creació i funcionament del registre electrònic, així 
com formats dels documents que s’hi admetran, d’acord amb les 
exigències que al respecte imposa l’article 25.1 Llei 11/2007 (art. 4.4 
Ordenança); 
 

e) De la relació de sol�licituds, escrits i comunicacions que poden 
presentar-se (models o sistemes electrònics de sol�licituds) (art. 4.4 
Ordenança); 
 

f) De la data i hora oficials i indicació dels dies inhàbils (art. 4.4 
Ordenança); 
 

g) De la informació inclosa al tauler d’edictes electrònic, tenint en 
compte el que prescriu l’article 12 de la Llei 11/2007, segons el qual, 
els actes que hagin de publicar-se en el tauler podrà ser substituïda o 
complementada per la seva publicació en la seu electrònica (art. 12.1 
c) Ordenança); 
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h) Dels expedients (actes i procediments) sotmesos a informació pública 

(art. 12.1 e) i art. 15 e) Ordenança); 
 

i) De les dades de localització (adreça postal, telèfon i correu electrònic) 
(art. 14.1 c) Ordenança); 
 

j) Del pressupost municipal i la seva memòria (art. 15 c) Ordenança); 
 

k) Dels instruments d’ordenació territorial i urbanística vigents (art. 15 
d) Ordenança); 
 

l) Dels procediments de contractació administrativa (art. 15 f) 
Ordenança); 
 

m) Dels procediments de concessió de subvencions (art. 15 g) 
Ordenança); 
 

n) Dels procediments de selecció de personal (art. 15 h) ordenança) 
 

o) Dels impresos i formularis dels tràmits i procediments municipals 
(art. 15 i) Ordenança); 
 

p) Del compte general (art. 15 k) Ordenança); 
 

q) D’ «altra informació d’accés general» (art. 12.1 f) Ordenança). En 
aquest sentit, l’art. 15 j) de l’Ordenança afegeix que es facilitaran 
«les informacions que en cada moment l’Administració municipal, 
mitjançant Decret d’Alcaldia, decideixi fer públiques». 
 

Tot i aquests continguts d’informació que es preveuen posar a disposició de 
la ciutadania a través de l’administració electrònica, cal posar de relleu la 
conveniència d’unificar-los de forma sistematitzada, ordenada i exhaustiva 
en un únic precepte (el primer dels integrants en el Capítol relatiu a «la 
difusió de la informació administrativa per mitjans electrònics», com ara és 
l’article 14). D’aquesta manera, caldria refondre els continguts dels articles 
4.4, 12.1, 14 i 15 de l’Ordenança proposada en un de sol: 
 

En primer lloc, perquè tots aquests continguts entenem que seran 
d’accés electrònic mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament de 
Cornellà. 
 
En segon lloc, no trobem la raó de ser que justifiqui la distinció o 
separació de continguts informatius que la versió proposada de 
l’Ordenança en fa en llurs articles 14 i 15, relatius a la informació 
«sobre l’organització i serveis d’interès general» i «informació 
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administrativa», respectivament, atès que tots els continguts integren 
el concepte d’ informació pública administrativa. Apuntem aquí, a 
més, que l’article 14 oblida un dels continguts que dóna nom al propi 
títol del precepte: la informació relativa als serveis públics d’interès 
generals oferts.  
 
En tot cas, l’única distinció que podria fer-se de forma fonamentada 
seria aquella que distingís els continguts informatius la difusió 
electrònica dels quals ve exigida imperativament, i amb caràcter de 
mínims, per l’ordenament legislatiu regulador de l’administració 
electrònica (això és, pels articles 6.3 de la Llei 11/2007 i 10 de la Llei 
29/2010, essencialment), d’aquelles altres informacions que l’ens 
local ha decidit de publificar, en virtut de la seva potestat 
reglamentària i d’autoorganització, tal i com hem distingit en els 
paràgrafs anteriors. 
 
Un tercer comentari a fer al respecte resulta necessari per a indicar 
que cap dels preceptes actuals de l’Ordenança dels referits en aquest 
punt conté una llista complerta i exhaustiva de les informacions que 
cal difondre o que, en el seu cas, la corporació local ha decidit 
difondre, la qual cosa cal esmenar d’acord amb un correcte criteri de 
tècnica normativa i, alhora, a fi i efecte d’assolir un òptim nivell de 
coneixement i seguretat jurídica per a la ciutadania. 
 
Un cop finit el llistat complert dels continguts objecte de difusió 
electrònica que ofereix l’Ajuntament, és convenient mantenir un 
precepte similar al recollit en l’article 14.3 de la proposta 
d’Ordenança, tot indicant que la informació facilitada farà constar 
l’òrgan administratiu proveïdor de la informació i les dades 
d’actualització. Aquesta necessitat s’esdevé arran de l’exigència de 
qualitat de la informació del sector públic que regula l’article 9 de la 
Llei 29/2010, i que es concreta en els requisits d’actualització, 
objectivitat (completesa, veracitat i precisió), utilitat i accessibilitat 
universal. 

 
A banda de la necessitat d’establir una refosa sistematitzada de la 
informació activa que l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat ha decidit 
difondre, convé també anotar que es troben a faltar altres continguts 
rellevants d’informació pública que caldria incloure en la difusió: 
 

(i)     Relació dels procediments d’elaboració normativa que estiguin en 
curs, amb indicació del seu objecte i estat de tramitació, així com 
del contingut íntegre dels textos dels projectes normatius en tràmit 
d’informació pública i audiència als interessats incloses les 
memòries i informes que acompanyin els mateixos; 
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(ii) Directrius, instruccions, acords, circulars, ordres de servei o 
respostes a consultes plantejades en la mesura que suposin una 
interpretació del dret o tinguin efectes jurídics; 

 
(iii) Els convenis subscrits per qualssevol de les entitats i organismes 

municipals subjectes a l’ordenança, amb menció expressa de les 
parts signants, el seu objecte i, si escau, les obligacions 
econòmiques convingudes; 

 
(iv) Plans i programes que, en el seu cas, s’aprovin per fixar objectius, 

així com les activitats, mitjans i temps previstos per a la seva 
consecució; 

 
(v) Informació estadística per tal de valorar el grau de compliment i 

qualitat dels serveis públics que siguin competència dels ens locals 
subjectes a l’ordenança; 

 
(vi) Informació actualitzada sobre l’estat d’execució del pressupost; 
 
(vii) Els estatuts o normativa reguladora de qualssevol dels ens que 

integren el sector públic local inclòs en l’àmbit d’aplicació 
subjectiva de l’ordenança; 

 
(viii) Els comptes anuals de qualssevol dels ens que integren el sector 

públic local inclòs en l’àmbit d’aplicació subjectiva de l’ordenança; 
 
(ix) Els informes de fiscalització emesos per òrgans de control o 

d’intervenció i informes d’auditoria de comptes; 
 
(x) Les retribucions que perceben els membres de la corporació, el seu 

personal directiu i els màxims responsables de les entitats incloses 
en l’àmbit d’aplicació de l’ordenança; 

 
(xi) Les declaracions anuals de béns i activitats, en els termes previstos 

a la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim local; 
 

(xii) Les resolucions relatives a la compatibilitat de les activitats 
privades. 

 
Res no impedeix que, en un article apart, seguit de l’anterior (el títol del 
qual podria ser el d’ «altra informació administrativa»), es pugui recollir una 
previsió com ara és la continguda al primer paràgraf de l’article 15 de 
l’Ordenança proposada, segons el qual, l’Administració municipal assumeixi 
el compromís de facilitar a través de mitjans electrònics tota la informació 
administrativa que per prescripció legal, resolució judicial, o decisió pròpia 
de l’Ajuntament, s’hagi de fer pública per aquests mitjans, havent 
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d’especificar en tots els casos l’òrgan administratiu autor de l’acte o 
disposició publicada.   
 
 
Tramitació electrònica de procediments i tràmits  
 
Atès que l’article 18.1 de l’Ordenança proposada garanteix l’exercici del dret 
dels ciutadans i ciutadanes de relacionar-se amb l’Administració municipal 
per mitjans electrònics únicament en relació als tràmits i procediments la 
tramitació dels quals es faci de forma electrònica, resulta especialment 
rellevant concretar quins procediments i tràmits administratius són d’accés 
electrònic disponible en cada moment.  
 
Aquesta necessitat és prou palesa a l’article 33 de l’Ordenança, que regula 
el Catàleg de tràmits i procediments accessibles per via electrònica, i que, 
alhora, i als efectes d’informar sobre llur disponibilitat a la ciutadania, 
preveu la publicació a la seu electrònica dels decrets de l’alcalde (o 
regidor/a en qui delegui) pels quals s’incloguin en el catàleg successius 
tràmits i procediments en un futur. Tot i la previsió normativa, per motius 
sistemàtics, i en atenció a la regulació que el Capítol Sisè de l’Ordenança en 
fa del procediment administratiu electrònic, proposem que aquesta previsió 
sigui ubicada en un moment anterior de l’articulat de l’Ordenança, com 
podria ser a l’inici d’aquest Capítol, immediatament abans del referit 
precepte contingut a l’article 18.1 de l’Ordenança. 
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