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PREÁMBUL 

1 

El desenvolupament de les Tecnologies de la Informació 
darreres decades ha comportat l'aparició d'un nou entorn 
informació i del coneixement. També els procés que ha co 

vd (setembre 2015) . 

La introducció de les eines TIC's en l'organització administrativa ha portat aquests 
darrers anys a posicionar a les administracions públiques - i especialment a les 
administracions locals com administracions més properes a la ciutadania - en la direcció 
d'aprofundir en els principis que l'ordenament jurídic administratiu ha recollit 
tradicionalment: eficacia i eficiencia en l'actuació administrativa, de coordinació i, de 
forma molt rellevant pel que fa a aquest text, de transparencia i millor servei a la 
ciutadania. 

En aquest sentit, l'aprovació d'aquesta Ordenanc;a pretén garantir un ús efectiu de les 
eines electróniques per a millorar la seva actuació administrativa i serveis que té 
encomanats~ facilitar les relacions amb la ciutadania, les empreses i d'altres 
administracions públiques i entitats i, en definitiva, propiciar un millor exercici deis seus 
drets i deures. 

II 

Pel que fa al fonament jurídic d'aquesta Ordenanc;a cal trobar- lo, d'una banda, 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'interes general i, d'altra banda, en els principis definits a l'article 3 de la Llei 
30/ 1992, de 26 de novembre, de regim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú i, en l'ambit local, a l'article 6 de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, reguladora de les bases del regim local, d'eficiencia, servei als ciLitadans, 
eficacia, coordinació, transparencia i participació . 

Pel que fa específicament a I'Administració electrónica, la Llei 30/1992, de 26 de 
desembre LRJPAC, va incloure en el seu text un regim general a l'article 45, dirigit a 
regular genericament l'ús deis mitjans electrónics, informatics i telematics per les 
Administracions Públiques, al qual s'hi van afegir dos importants regims específics 
introdu'its per la Llei 24/2001, de 27 de gener, que varen modificar els articles 38 i 59 
de la Llei 30/1992 LRJPAC, per regular les notificacions i els registres telematics. 

També hi ha previsions més concretes a l'ordenament jurídic que es poden considerar 
fonament conceptual i jurídic d'aquest abast. 

D'una banda, !'entrada en vigor de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrónic 
deis ciutadans i les ciutadanes als serveis públics, implica un canvi qualitatiu en el 
mandat queja contenia l'avui parcialment derogat article 45 de la Llei 30/1992, per a 
l'iinpuls de la utilització de les TIC en el desenvolupament de l'activitat de les 
administracions públiques, i en l'exercici de les seves competencies. La nova Llei 
s'articula fonamentalment entorn de dos eixos: el dret de la ciutadania a comunicar-se 
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amb les administracions públiques per mitjans electrónics i l'obligació d'aquestes de 
dotar-se deis mitjans i deis sistemes que permetessin l'exercici d'aquest dret. 

D'una altra, la Llei de bases de regim local, a l'article 70 bis, en la redacció donada per 
la Llei 57/2003, de mesures pera la modernització del govern local, va establir que les 
entitats locals estan obligades a "impulsar la utilitzaC:ió interactiva de les tecnologies de 
la informació i la comunicació per facilitar la participació i la comunitació amb els ve'ins, 
per a la presentació de documents i per a la realització de trámits administratius, 
enquestes i, si escau, consultes ciutadanes". Posteriorment, l'article 25.2.ñ) de la Llei 
7/1985, de ~ d'abril, Reguladora de les bases de regim local, en la redacció donada per 
la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i sostenibilitat de I'Administració 
Local (LARSAL), va establir que correspon al municipi la promoció en el seu terme 
municipal de la participació de la ciutadania en l'ú? eficient i sostenible de les 
tecnologies de la informació i les comunicacions. 

En tercer lloc, cal fer esment a la normativa aprovada pel Parlament de Catalunya 
relativa al desenvolupament de l'administració electrónica, d'una banda, mitjanc;ant el 
reforc;ament de la incorporació deis mitjans electrónics al procediment administratiu 
d'aplicació tant a I'Administració de la Generalitat com a I'Administració local regulat a 
la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de regim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de . Catalunya, i, d'altra banda, l'impuls deis mecanismes de coordinació i 
cooperació interadministrativa així com de la difusió de la informació regulats a la Llei 
29/2010, del 3 d'agost, de l'ús deis mitjans electrónics al sector públic de Catalunya 

A més, cal considerar la necessitat d'incorporar els principis de la Directiva 
2006/123/CE, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el rilercat interior, i 
de regular les mesures de simplificació administrativa a que obliga la seva transposició. 
A tal efecte, aquesta Ordenanc;a s'estructura com un primer pas de la seva adaptació 
contribuint així a la racionalització de l'administració . 

III 

En paral·lel, cal destacar, que· per a I'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, el 
desenvolupament de I'Administració Electrónica és un deis instruments necessaris per 
aconseguir un model de Govern que incorpora com a pilars fonamentals en la seva 
activitat i funcionament, els principis de transparencia, participació i col ·laboració amb 
la ciutadania; és el que s'anomena "Govern obert", aprofitant les oportunitats que 
ofereixen les TIC, amb l'objectiu de millorar la qualitat de a democracia i el 
funcionamen~ deis governs i les administracions públiques. 

Darrerament s'han aprovat normatives estatals i autonómiques encaminades a ampliar i 
reforc;ar la transparencia de l'activitat pública, regular i garantir el dret d'accés a la 
informació, com són la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, i Llei catalana 19/2014, 
de 29 de desembre; ambdues de transparencia, accés a la informació pública i bon 
govern . 

Aquestes dues normatives tenen un triple abast: (1) incrementen i reforcen la 
transparencia en l'activitat pública - que s'articula a través d'obligacions de publicitat 
activa per a tates les administracions i entitats públiques- , (2) reconeixen i 
garal']teixen l'accés a l.a informació .,.- regulat com un dret d'ampli ambit .subjectiu i 
objectiu- (3) i estableixen les obligacions de bon govern que han de complir els 
responsables públics així com les conseqüencies jurídiques derivades del seu 
incompliment - la qual cosa esdevé una exigencia de responsabilitat per a tots els qui 
duen a terme activitats de rellevancia pública - . A més, la llei autonómica precisa en el 
seu Títol VI les característiques i principis d'un govern obert. 

Realment en tates aquestes vessants, la legislació vigent suposa un avene; important en 
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la materia i estableix uns estimda,s,. m o 5bles a la resta de democracies 
consolidades. En definitiva, constit~lX "\.h-1 ' pas foname tal i necessari que ha d'anar 
acompanyat en el futur am . l'i rl).D'J~ Is i l ~ge_~~lR5! r p rt de I'Estat tant a iniciatives 
multilaterals en aquest a m ~ttctoW 'aWf5 l 'a t~na 'r-áC =et instruments internacionals 
existents en aquesta materr . El Secre .;f:-"P- <q, \ 

~ ':7~ 0 •:_.,>" _ ~ 

. ~· ----------IV---ff,~~~~~~·~~L;f ~\\ 
.2 m 

~ -4. ~~ ;u 

L'Ordenan<;a té per objecte la regulació de la utl tffzaci · e 1& ines de la societat de la 
informació i el coneixement ~n les relacions jun fá.admini~ ives entre la ciutadania i 
el conjunt de I'Administració municipal, indo t-hi* la onsulta de la informació 
administrativa, l'accés a les dades en poder de I'A ació municipal i la realització 
de tramits i procediments per mitjans electronics, fomentant la participació i 
transparencia. D'aquesta manera, s'assumeix un compromís de promoció de l'ús 
d'aquestes tecnologies i de progressiva adequació de l'organització municipal . Amb 
aquest objectiu, en la norma municipal, els tramits i els procediments seran accessibles 
per via electrónica, d'acord amb criteris d'eficacia, economia i eficiencia. 

D'aquesta forma, I'Ordenan<;a estableix el regim jurídic basic de l'administració 
electrónica en I'Ajuntament i, sobre aquesta base, les disposicions contingudes en el 
regim transitori s'encarreguen de fixar els mecanismes per una implantació progressiva 
pero eficient de l'administració electrónica. En aquest procés d'incorporació, es posaran 
en marxa els components i els moduls comuns de l'administració electrónica, com són 
el registre, la seu electrónica, la notificació, l'arxiu, etcetera. 

En aquest sentit, es dóna entitat jurídica al Cataleg de tramits i procediments 
accessibles per mitjans electronics, que es difondra a través de la seu electrónica. A tal 
efecte, I'Ordenan<;a incorpora dos annexes, el primer referit als tramits i gestions que 
estan disponibles electronicament al web municipal i el segon, es refereix als tramits 
municipals que actualment poden realitzar-se amb d'altres administracions públiques, 
empreses i professionals mitjan<;ant serveis electronics d'accés restringit. Finalment, les 
disposicions finals autoritzen a dictar les disposicions necessanes per el 
deserivolupament de I'Ordenan<;a i, en particular, el compromís d'adaptar la normativa 
municipal. 
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1. Aquesta Ordenan<;a es dicta en virtut del ·reconeixement del dret de la ciutadania a 
relacionar-se amb les administracions públiques per mitjans electrónics, que es 
consagra a la normativa de referencia, on s'estableix la utilització de les tecnologies de 
la informació en l'activitat ·administrativa, en les relacions de la ciutadania amb les 
administracions públiques, així com en les relacions entre les administracions públiques, 
per tal de possibilitar la consecució més efica<; deis principis de transparencia 
administrativa, proximitat i servei a la ciutadania, que es deriven de l'article 103 de la 
Constitució i de la legislació administrativa, així com l'exercici del dret de reutilització i 
accés a la informació pública, _mitjan<;ant l'establiment d'unes normes que regulin la 
transparencia de l'activitat municipal. 

2. Com a conseqüencia d'aixó, aquesta Ordenan<;a té per objecte: 

a. Garantir els drets i acomplir els deures que han de regir les relacions per mitjans 
electrónics deis ciutadans i les ciutadanes amb I'Administració municipal. 

b. Fixar els principis generals per a l'impuls i el desenvolupament de I'Administració 
electrónica en l'ambit de I'Administració municipal. 

c. Regular les condicions i els efectes jurídics de l'ús deis mitjans electrónics en la 
tramitació deis procediments administratius davant I'Administració municipal, fent 
especial menció a la seu electrónica de I'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló 

d. Determinar les normes pera la identificació i la signatura electrónica 

· e. Establir les normes de difusió i accés a la informació administrativa local 

f. Crear i regular el funcionament del registre electrónic de I'Ajuntament de Santa 
Coloma de Cervelló 

g. Establir les normes d'organització i d'incorporació de tramits que resultin 
necessaries per desplegar, implementar i mantenir les normes anteriors 

i. Ampliar i refor<;ar la transparencia de l'activitat pública i regular i garantir el dret 
d'accés a la informació relativa a aquesta activitat 

j . Determinar les condicions pera l'exercici del dret a la reutilització de la informació 
pública 

3. També és objecte d'aquesta Ordenan<;a, la fixació deis princ1p1s reguladors de la 
incorporació deis tramits i deis procediments administratius municipals a la tramitació 
per via electrónica. 

4. Els termes i expressions que s'utilitzen en aquesta Ordenan<;a tindran el sentit que 
s'estableix en I'Annex IV. Glossari Terminológic. 

Article 2. Ámbit d'aplicació su_bjectiu 

1. Aquesta Ordenan<;a sera d'aplicació a les entitats indicades a continuació i, que a tots 
els efectes, denominarem conjuntament coma Administració municipal : 
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l. Aquesta Ordenan<;a s'aplicara a les actuacions en que participi I'Administració 
municipal que es duguin a terme per mitjans electronics, i concretament a les següents: 

a. Les relacions amb la ciutadania que tinguin caracter juridicoadministratiu. 

b. La consulta per part deis ciutadans i les ciutadanes de la informació i la 
documentació pública administrativa i de les dades administratives que estiguin en 
poder de I'Administració municipal. 

c. El tractament i posada a disposició de la informació susceptible de reutilització 
per part de la ciutadania. 

d. La gestió i realització deis processos i proce.diments administratius accessibles 
per via electronica, de conformitat amb el que preveu aquesta Ordenan<;a. 

e. El tractament de la informació obtinguda per I'Administradó municipal en 
l'exercici de les seves potestats. 

2. Els princ1p1s generals continguts en aquesta Ordenan<;a són aplicables a les 
comunicacions deis ciutadans i les ciutadanes no sotmeses a l'ordenament jurídii: 
administratiu, i de manera especial la comunicació d'avisos i d'incidencies, la 
presentació de reclamacjons i queixes, la formulació de suggeriments, la realització de 
preguntes als organs municipals i les peticions i altres formes de participació, mentre no 
siguin objecte d'una regul~ció específica. 

TÍTOL SEGON. PRINCIPIS GENERALS 

Article 4. Principis rectors de I'Administració electronica en l'ambit de 
I'Administració municipal. 

L'Administració municipal, en el marc de la utilització de mitjans electronics en l'activitat 
administrativa, queda subjecta als principis enunciats en la normativa basica estatal i 
en la normativa autonomica, apli·cable a l'ús deis mitjans electronics, la transparencia, 
l'accés i la reutilització de la informació a que, per l'ambit d'aquesta Ordenan<;a, es 
concreten en els enunciats en aquest capítol. 
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Article 5. Principis organitzatius de I'Administració electrónica 

L'actuació de I'Ajuntament en general, i la referida a l'impuls de I'Administració 
electrónica en particular, s'haura de regir pels principis generals següents: 

a. Principi de servei a la ciutadania 
L'Administració municipal impulsara l'accés electronic a la informació, la 
documentació, els tramits i els procediments administratius per tal de possibilitar 
la consecució més eficac; deis principis constitucionals de transparencia 
administrativa, proximitat i servei als ciutadans i a les ciutadanes. 

b. Principi de simplificació administrativa 
L'Ajuntament, amb l'objectiu d'assolir una simplificació i integració de la gestió i 
realització deis processos i procediments administratius, i de millorar el servei a la 
ciutadania, aprofitara !'eficiencia que comporta la utilització de les tecnologies de 
la informació i la comunicació. 

c. Principi d'impuls de mitjans eledrónics 
L'Administració municipal impulsara de manera preferent l'ús deis mitjans 
electronics en el conjunt de les seves activitats i, en especial, en les rélacions 
amb els ciutadans i les ciutadanes. 

d. Principi de neutralitat tecnológica 
L'Ajuntament garantira la realització de les actuacions regulades en aquesta 
Ordenanc;a, a¡nb independencia deis instruments tecnologics utilitzats, de manera 
que siguin la mateixa evolució tecnológica i l'adopció de les tecnologies dins de la 
societat les que determinin la utilització deis mitjans tecnologics que, a cada 
moment, esdevinguin més convenients. L'Administració municipal promoura l'ús 
del programari de codi obert en I'Administració electrónica. 

e. Principi d'interoperabilitat 
L'Ajuntament garantira l'adopció deis estandards d'interoperabilitat i accessibilitat, 
respectant criteris de seguretat, adequació tecnica i economia deis mitjans, 
perque els sistemes d'informació utilitzats per I'Administració municipal sigu'in 
compatibles i es reconeguin amb els deis ciutadans i ciutadanes i d'altres 
administracions, amb l'objectiu de que tates les persones puguin exercir els seus 
drets en igualtat de condicions, incorporant les característiques necessaries per 
garantir l'accessibilitat. 

f. Principi de confidencialitat, seguretat i protecció de dades 
L'Administració municipal, en l'impuls de I'Administr·ació electrónica, garantira la 
protecció de . la confidencialitat i seguretat de les dades deis ciutadans i les 
ciutadanes, de conformitat am.b els termes definits a la normativa sobre protecció . 
d~ dades i demés normativa d'aplicació. 

g. Principi de transparencia 
L'Ajuhtament incorporara la transparencia en tata la seva activitat administrativa 
i a la seva propia organització, per tal que la ciutadania pugui coneixer les 
decisions que s'adopten, els mecanismes de presa de decisions, com s'organitzen 
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els serveis i els seus 
l'ordenament jurídic i 

motivada, a la que es 

i. Principi de publicitat activa 

resta de 

L'Ajuntament publicara per iniciativa propia aquella informació i documentació 
que potenciT la transparencia, permeti el control de la seva actuació i afavoreixi 
l'exercici deis drets polítics de la ciutadania, així com la que pugui ser de major 
utilitat per a la societat i pera l'activitat administrativa. 

j. Principi de participació i col·laboració 
L'administració municipal en el disseny de les seves polítiques i en la gestió deis 
serveis ha de garantir que la ciutadania, tant individual com col·lectivament, pugui 
participar, col·laborar i implicar-se en els assumptes públics. Es promoura l'ús deis 
mitjans electronics en l'exercici deis drets de participació, en especial, el dret de 
petició, els drets d'audiencia i informació pública, la iniciativa ciutadana, les 
consultes i la presentació de queixes, reclamacions i suggeriments. 

k. Principi de lliure reutilització 
A excepció de causa justificada que no ho permeti, qualsevol informació publicada 
o posada a disposició per part de I'Ajuntament podra ser reutilitzada en els termes 
previstos a la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la 
informació del sector públic i en aquesta Ordenan<;a. 

l. Principi d'accés immediat i per mitjans electronics 
L'Ajuntament establira els mitjans perque, progressivament, es pugui accedir a la 
informació i documentació pública a través de mitjans electronics, sense 
necessitat de previa sol·licitud i de forma immediata. Es procurara que la 
publiéació i posada a disposició es faci preferentment utilitzant formats 
electronics. · 

m. Principi de qualitat de la informació i documentació 
La informació i documentació que es faciliti a la ciutadania ha de ser verídica i 
actualitzada, amb la freqüencia analoga a la que es fa internament, indicant la 
unitat responsable de la informació i documentació i la data de la darrera 
actualització. Els responsables de la publicació adaptaran la informació a 
publicar per facilitar la completa comprensió per part de la ciutadania. 

La publicitat de la informació i d_ocumentació es considerara com un servei prestat a la 
ciutadania per part de I'Ajuntament, i s'ha de garantir en tot moment una prestació 
efica<;, rapida i de qualitat. Amb aquesta finalitat es mantindran canals de co_municació 
que permetran la interacció bidireccional entre I'Ajuntament i els destinataris de la 
informació. 
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Article 6. Principis generals de l'accés electronic de la ciutadania al 
procediment administratiu 

La realització electronica deis tramits administratius en el marc de I'AdministraciÓ 
municipal s'ha de regir pels principis generals següents: 

a. Principi de no-discriminació per raó de l'ús de mitjans electronics. 
L'ús deis mitjans electronics no podra comportar cap discriminació o perjudici per 
als ciutadans i les ciutadanes en les seves relacions amb I'Administració municipal. 

b. Principi de trac;abilitat deis procediments i documents administratius. 
L'Administració municipal dura a terme les accions necessaries per establir 
sistemes i procediments adequats i comprensibles de trac;abilitat, que permetin a 
la ciutadania coneixer en tot moment, i a través de mitjans electronics, les 
informacions relatives a l'estat de la tramitació i !'historial deis procediments 
documents administratius. 

c. Principi d'intermodalitat de mitjans. 
En els termes previstos en aquesta Ordenanc;a i les seves · normes de 
desplegament, un procediment iniciat per un mitja es podra continuar per un altre 
de diferent, sempre que s'asseguri la integritat i seguretat jurídica del conjunt del 
procediment. Els tramits i els procediments accessibles per via electronica es 
podran dur a terme pels canals i mitjans electronics que determini I'Administració 
municipal. 

d. Principi de proporcionalitat, 
L'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló garantira que només s'exigiran les 
garanties i mesures de seguretat adeqÚades a la naturalesa i circumstancies deis 
diferents tramits i actuacions . 

Article 7. Principis informadors de foment i promoció de la cooperació 
interadministrativa en materia d'Administració electrónica 

. La cooperació interadministr.ativa realitzada en el marc de I'Administració municipal ha 
d'estar informada pels principis generals següents: 

a. Principi de cooperació i de col·laboració interadministratives. 
Amb l'objectiu de millorar el servei al ciutada i !'eficiencia en la gestió deis 
recursos públics, I'Ajuntament impulsara la signatura amb el Consorci de 
I'AdministraC:ió Oberta de Catalunya i la resta de les administracions públiques de 
tots aquells convenis i acords que c9lgui per tal de fer possibles i aplicables les 
previsions incloses en aquesta Ordenanc;a, en particular, i entre d'altres els que 
tinguin per objecte la fixació d'estandards tecnics i l'establiment de mecanismes 
pera intercanviar i compartir informació, dades, processos i aplicacions. 

b. Principis d'accés· i disponibilitat limitada. 
L'Administració municipal haura de facilitar l'accés de les restants administracions 
públiques a les dades de que disposi deis interessats i que estiguin en suport 
eledronic, tot especificant-ne les condicions, els protocols i els criteris funcionals o 
tecnics necessaris per accedir a les dades esmentades amb les maximes garanties 
de seguretat i integritat i limitant estrictament a les que les administracions 
públiques requereixin, en l'exercici de les seves funcions. L'accés a les d_ades 
esmentades estara · condicionat . al fet que l'interessat hagi donat el seu 
consentiment o que una norma amb rang legal així ho prevegi, tot respectant la 
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de dades. 

ccés a la informació 

b. Elaborar, mantenir actualitzat i difondre un cataleg d'informació pública que 
obri en el seu poder, amb indicacions ciares del lloc on es pot trobar aquesta 
informació i oferir també aquest cataleg en formats electronics oberts, Ilegibles 
per maquines que permetin la seva redistribució, reutilització, i aprofitanient. 

c. Establir i mantenir mitjans de consulta adequats a la informació sol·licitada. 

d. Adoptar les mesures de gestió de la informació que 
localització i divulgació, així com la seva accessibilitat, 
qualitat. 

facilitin la seva 
Interopera bi 1 itat i 

e. Publicar la informació d'una manera clara, estructurada i entenedora per a 
les persones. 

f. Publicar i difondre la informació relativa al contingut del dret d'accés a la 
informació, al procediment per al seu exercici i a l'organ competent per 
re.soldre'l. 

g. Publicar i difondre la informació relativa als termes de la reutilització de la 
informació de forma clara i precisa pels ciutadans. 

h. Difondre els drets que reconeix I'Ordenanc;a a les persones, assessorar a 
les mateixes per al seu correcte exercici i assistir- les en la cerca d'informació. 

i. Facilitar la informació sol·licitada en els terminis maxims i en la forma . 
format escollit d'acord amb el que estableix aquesta Ordenanc;a . 

2. Les obligacions contingudes en aquesta Ordenanc;a s'entenen sense perjudici de 
l'aplicació d'altres disposicions específiques que prevegin un regim més amplien materia 
de publicitat. 

3. Tota la informació prevista en aquesta Ordenanc;a estara a disposició de les 
persones amb discapacitat en una modalitat accessible, entenent per tal aquella que 
sigui subministrada per mitjans i en formats adequats de manera que resultin 
accessibles i comprensibles, conforme al principi d'accessibilitat universal i disseny 
per tots. 
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Article 9. Drets de la ciutadania en el marc de I'Administració electronica 

En el marc de l'accés i la utilització de I'Administració electrónica municipal, es reconeix 
als ciutadans i a les ciutadanes els drets enunciats per la normativa basica estatal 
aplicable a l'accés electronic deis ciutadans i les ciutadanes als serveis públics, i, en 
especial, els següents: · 

a. Dret de relacionar-se amb I'Administració municipal a través de mitjans 
electronics, presentar documents, fer tramits i procediments i, en general, 
exercir els drets i les facultats que els reconeix l'ordenament jurídic 
administratiu, amb total validesa i seguretat, excepte en els casos en que una 
norma amb rang de llei estableixi o infereixi la utilització d'un mitja no 
electronic. · 

b. Dret d'exigir de I'Administració municipal que se'ls adreci a través d'aquests 
mitjans i obtenir documents a través de fGrmats electronics. 

c. Dret a no haver de presentar documents que es trobin en poder de 
I'Administració municipal o de la resta d'administracions publiques de 
conformitat a la normativa aplicable o amb les quals I'Ajuntament de Santa 
Coloma de Cervelló hagi signat un conveni d'intercanvi d'informació. · 

d. Dret de gaudir de continguts electronics de qualitat, accessibles, transparents 
i comprensibles. 

e. Dret d'accedir a la informació administrativa, registres arxius a través de 
mitjans electronics. 

f. Dret d'accedir i utilitzar els serveis de l'administració electronica per part de la 
ciutadania amb necessitats especials. · 

g. Dret d'accedir i utilitzar els serveis de l'administració electrónica amb 
independencia de les eines tecnologiques emprades. 

h. Dret a la confidencialitat i protecció de les seves dades personals i a la resta 
deis drets que li concedeix la normativa de protecció de dades. 

i. Dret a la privacitat i seguretat de les seves comunicacions amb I'Administració 
municipal i de les comunicacions que pugui fer I'Ajuntament en que constin les 
dades del ciutada o de la ciutadana. 

j. Dret a la conservació en format electronic per part de I'Administració municipal 
deis documents electronics que formin part d'un expedient. 

Article 10. Drets de les persones en relació amb l'accés a la informació pública 

1. En aquest ambit, les persones · tindran, a més, les següents drets: 

a. Dret d;accés a la informació i documentació pública per mitjans electronics. 

b. Dret a accedir a la informació subjecta a obligacions de publicitat activa 
d'acord amb el que estableix aquesta Ordenan<;a . 

c. Dret a rebre l'assessorament adequat i en termes comprensibles per a 

C.LF.: P·0824400·F C/ Pau Casals, 26·34 08690 Sta. Coloma de Cervelló Tels. 93 645 07 00 Fax 93 634 01 95 e·mail : st .colomac@diba.es 

14 



Aprovat er. .;;essió del Ple 
de l'Ajuntarne él' a 

data 

l'exercici del dret d'a cés. 

1 Ordenanc;a d'administració electrónica, 
transparencia, accés i bon govern 

vd (setembre 20 15) 

g. Dret a obtenir la informació sol·licitada de forma gratu.ita, sense perjudici de 
l'abonament, en el seu cas, de les excepcions que corresponguin per l'expedició 
de copies o transposició a formats diferents de !'original, segons les ordenances 
fiscals corresponents vigents en l'exercici. 

2. Qualsevol persona, física o jurídica, pública o privada, podra exercir els drets 
anteriorment enunciats, sense que els pugui exigir requ isits com la possessió d'una 
nacionalitat, ciutadania, ve'inatge o residencia determinada . 

3. L'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló no sera en cap cas responsable de l'ús 
que qualsevol persona doni a la informació pública. 

4. L'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló informara en la seu electrónica, deis 
drets i les obligacions que estableixen la Llei 29/2010, de 3 d'agost, i la Llei 
11/2007, de 22 de juny, així com de la previsió per a fer efectius els drets i les 
obligacions esmentats en el marc de llurs serveis i prestacions, segons el que disposa 
la disposició addicional 4a de la Llei 26/2010, de 3 d'agost de regim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la .disposició final tercera, 
apartat S de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electronic deis ciutadans als serveis 
públics. 

Article 11. Deures de la ciutadania en el marc de les relacions administratives 
realitzades a través de mitjans electronics 

1. En el marc de la utilització deis mitjans electronics en l'activitat administrativa i en 
les seves relacions amb I'Administració municipal, i per tal de garantir el bon 
funcionament i gestió de la informació, comunicacions, processos i aplicacions de 
I'Administració electrónica, l'actuació deis ciutadans i les ciutadanes ha d'estar presidida 
pels deures següents: 

a. Deure d'utilitzar els serveis procediments de I'Administració electrónica de 
bona fe i evitant-ne l'abús. 

b. Deure de facilitar a I'Administració municipal, en l'ambit de I'Administració 
electrónica, informació verac;, completa i acurada, adequada a les finalitats per a 
les quals se sol·licita. 

c. Deure d'identificar-se en les relacions administratives per mitjans ·electronics 
amb I'Administració municipal, quan aquestes així ho requereixin. 

d. Deure de custodiar aquells elements identificatius personals i intransferibles 
utilitzats en les relacions administratives per mitjans electronics amb 
I'Administració municipal. 
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e. Deure de respectar el dret a la privacitat, confidencialitat i seguretat i la resta 
deis drets en materia ·de protecció de dades. 

2. L'Administració municipal vetl lara pel compliment d'aquests deures, en el marc d'alló 
prevista la normativa aplicable i a les previsions d'aquesta Ordenan<;a. 

Article 12. Foment de la participació electronica 

1. L'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló ha de fomentar l'ús deis mitjans 
electrónics per a canalitzar la participació deis ciutadans i ·empreses en l'activitat 
administrativa, així com en els tramits d'informació pública en l'elaboració de 
disposicions de caracter general. 

En especial, s'ha de facilitar aquest ús en relació amb les persones amb discapacitats 
en els casos previstos a la normativa sobre conciliació de la vida laboral i familiar. 

2. · L'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló pot promoure l'ús de tecnologies de xarxa 
social per a facilitar la construcció de comunitats virtuals deis ciutadans i empreses 
amb interessos comuns o connexes. Així mateix, pot crear comunitats virtuals, adreces 
d'Internet, adreces electróniques o qualsevcil mecanisme electrónic que permet i la 
interacció amb aquells, sigui de caracter generic o de caracter específic, amb la finalitat 
de coneixer-ne l'opinió sobre tematiques que es plantegin i poder- les- integrar en 
l'activitat que desenvolupen. Pot crear, així mateix, si s'escau, per mitjans electrónics, 
barómetres d'opinió sobre els afers que consideri escaients a fi de poder- los integrar en 
llur activitat. 

TÍTOL QUART. LA SEU ELECTRÓNICA 

Article 13. Concepte de seu electronica 

l. La seu electrónica de I'Administració municipal és l'adre<;a electrónica disponible per. 
la ciutadania. La titularitat, gestió i administració de la qual corresponen a I'Ajuntament 
de Santa Coloma de Cenielló en l'exercici de les seves competencies. 

2. L'Administració municipal determina les condicions de creació i funcionament de la 
seva seu electrónica, la qual s'ha de subjectar als principis següents: 

a. Integritat, veracitat i actualització deis continguts de la seu electrónica. 
b. Publicitat oficial. 
c. Responsabilitat. 
d. Qualitat. 
e. Seguretat. 
f. Disponibilitat. 
g. Accessibi litat i usabilitat. 
h. Neutralitat tecnológica. 
i. Interoperabilitat. 
]. Simplificació administrativa 
k. Conservació i preservació de la documentació 

3. La seu electrónica sera a·ccessible per als ciutadans i les ciutadanes a través· de les 
xarxes de telecomunicacions que determini i faci públiques I'Administració municipal i, · 
en tot cas, a través l'adre<;a el.ectrónica https://www.seu.cat/santacolomadecervello 

En el cas que ens supramunicipals o altres entitats creades a tal efecte prestin serveis a 
l'administració municipal que han de residenciar-se necessariament a la seu electrónica, 
l'administració municipal pot reconeixer com a part integrant de la seva seu, l'adre<;a 
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s els certificats que els 
. ia i es publicara a la seu 

4. En el cas que la seu elect onica contingui :' nll c;Qs ),;11 eles a altres seus, la 
responsabilitat de les quals correspongu1 a una ¿_ ra a ·, ~inis, -~ ció pública o a un !loe 
Web sense la consideració de seu electronic ,...,;. el t itu la 177

, , 'aquesta seu no sera 
responsable de la integritat, veracitat ni actualitza , i6- d'aqueSt 

* La gestió tecnologica de la seu electronica ~s podra encarregar a un ens supramunicipal 
que adoptara les mesures necessaries per tal que les condicions d'identificació, 
accessibilitat, disponibilitat, integritat i seguretat de la seu electronica responguin a les 
exigencies legals aplicables. 

5. La seu electronica de l'administració municipal utilitzara, per identificar-se i garantir 
una comunicació segura a través de xarxes de comunicacions electroniques, sistemes 
de signatura electronica basats. eri certificats de seu el_ectronica emmagatzemats en 
dispositiu segur de signatura electronica o en un mitja equivalent. 

6. L'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló estudiara les actuacions necessaries per 
tal de garantir la protecció de dades personals de la informació administrativa publicada 
a la seu electronica, en base a la normativa vigent en aquesta materia. 

Article 14. Contingut de la seu electrónica 

1. Els continguts publicats en la seu electronica respondran als criteris de seguretat i 
interoperabilitat que es deriven de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electronic 
deis ciutadans als serveis públics, així com s'adaptaran en el compliment del que 
estipulen les lleis estatal i autonomica de transparencia, accés a la informació i bon 
govern. 

2. La seu electronica posara a disposició de la ciutadania, amb respecte als prine1p1s 
d'accessibilitat, usabilitat i estandards oberts o d'ús generalitzat per als ciutadans, en 
els termes del punt 4 de l'article 10 de la Llei 29/2010, de l'ús deis mitjans electronics 
al sector públic de Catalunya i amb els articles 11, 13 i 25 de la Llei 11/2007, d'accés 
electronic deis ciutadans als serveis públics, com a mínim, els continguts següents: 

a. Informació sobre la seu electronica 

Ambit d'aplicació de la seu electronica 
La identificació deis canals d'accés als serveis mitjans electronics 

· disponibles a la seu, amb l'expressió, si escau, deis telefons i oficines a 
través deis quals també s'hi pot accedir als mateixos. 
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 
Els mitjans electronics que la ciutadania pot utilitzar en cada suposit en 
l'exercici del seu dret a comunicar-se amb I'Ajuntament i per a la formulació 
de suggeriments i queixes, precisant-ne els terminis i el sentit del silenci, si 
s'escau. · 
Relació de sistemes de signatura electronica admesos en els diferents 
procediments 
La relació de segells d'organ emprats en els procediments que s'efectu'ln 
mitjanc;ant actuació administrativa automatitzada. 
Informació necessaria per a la correcta utilització de la seu relació deis 
serveis disponibles 
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Indicació de la data i hora oficial 
Calendari dels·dies declarats oficialment inhabils. 

Ordenan~a d'administració electrónica, 
transparencia, accés i bon govern 
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Les dades de localització, com ara l'adre~a postal, el telefon el correu 
electronic. 

b. Informació sobre l'organització 

Informació sobre l'organització, que permeti als ciutadans cone1xer 
l'organització administrativa, les competencies de les entitats que integren el 
sector públic, les autoritats, .el personal directiu i el personal a llur servei 
responsables de la tramitació deis procediments administratius i de la 
prestació deis serveis públics, i també la relació actualitzada deis llocs de 
treball, de llurs funcions i les taules retributives corresponents. 
Informació sobre els procediments que són d'interes per als ciutadans i, en 
particular, els que fan referencia als requisits jurídics i tecnics 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 convocatories i les resolucions 
d'ajuts i subvencions; l'accés i la selecció del personal, i el Cataleg de dades i 
documents interoperablés que són en poder de le? admi(listracions públiques. 
Informació sobre l'activitat, que inclou la que fa referencia a les actuacions 
que duen a terme les entitats que conformen el sector públic 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 que prenen les entitats del sector públic, d'acord amb el que estableix 
llur normativa reguladora. 
Informació sobre la normativa en vigor aplicable en l'ambit de llurs 
competencies, sens perjudici de la publicació deis diaris oficials a la seu 
electronica corresponent . 
Informació d'interes general per als ciutadans, com ara informació 
cartogrMica o informació sobre el transit, el temps, el medi a·mbienf , la 
cultura, la salut i l'educació, sens perjudici de les obligacions d'informació 
que imposa la normativa específica corresponent. 
Les dades de localització, com ara l'adre~a postal, el telefon i el correu 
electronic. 

c. Tramits i documents de consulta 

Cataleg de tramits i serveis de I'Ajuntament que es poden portar a terme per 
mitjans electronics 
Els formularis normalitzats deis procediments de la seva competencia . 
Cataleg de dades i documents interoperables . 
La informació relativa als acords presos, de conformitat amb el que estableix 
llur normativa reguladora 
Edictes i anuncis .d'informació pública 
El text íntegre de les disposicions de creació del registre electronic 
Relació actualitzada de les sol·licituds, escrits i comunicacions electroniques 
normalitzades corresponents als serveis, procediments i tramits que 
s'especifiqu~n conforme a allo disposat en l'article 25 de la Llei 11/2007 
Bústia de lliurament de factures electroniques · 
Accés al registre electronic pera la presentació documents. 
Accés als serveis de contractació electronica . 
Els procediments de contractació administrativa . 
Els procediments i resolucions de concessió de subvencions. 
Els processos selectius i de capacitació del personal. 
Accés a la comprovació deis documents emesos · per I'Ajuntament 
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Aprovat en sessió -..:el Ple 
de l'Ajunta m stg 
data 

2 T. 2015 
autenticats amb codi egur de verificació, si escau 
Accés a les notificado §téi ! ~éfti.€l~Cervelló 
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transparencia, accés i bon govern 
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Dret a coneixer en qu lsevol ~~ ' de t mitació deis procediments 
en que són persones i ter~ssaáes ~!" o<'o . 
Dret d'acces als e · ed1ents a ' tn1strat1 í1's 1 a obtenir-ne copies en 
compliment de l'article 26 de la 11 1- 6f .Qr o\' 

¡z- :)1 f" 1 
u_ /'\ ( \1 
IZ /~- 1Y1 ¡, 

Article 15. Disponibilitat, qualitat i segu 1~at'\.dé~ s1W electronica 
'~ v !::// 

1. Els serveis a la seu electronica estan oper rOs 2~ h~·:$ al dia, tots els dies de l'any. 
Quan per raons tecniques es prevegi que la se l~n_ica o alguns deis seus serveis, 
pot no estar operativa, s'anunciara als usuaris i les usuaries amb la maxima antelació 
que sigui possible, tot indicant-hi els mitjans alternatius que estiguin disponibles. 

2. La seu electronica complira els estandards d'accessibilitat de conformitat amb la 
normativa aplicable, i en particular es garantira que sigui accessible des deis principals 
navegadors i sistemes operatius d'estandards oberts o, en el seu cas, d'ús generalitzat 
perla ciutadania. 

3. La seguretat de les seus i registres .electronics, així com la de l'accés electronic deis 
ciutadans i ciutadanes als serveis públics, es regiran per l'establert en !'Esquema 
Nacional de Seguretat. 

La seu electronica de I'Ajuntament publica el llistat de declaracions de conformitat, i els 
distintius de seguretat obtinguts en relació al compliment de !'Esquema Nacional de 
Seguretat. 

4. La informació i els serveis inclosos en la seu electronica compliran els prine1p1s 
d'accessibilitat i usabilitat, establerts en la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés 
Electronic deis Ciutadans · als Serveis Públics, en els termes dictats per la normativa 
vigent en aquesta materia a cada moment. 

Els ciutadans i ciutadanes podran escollir les aplicacions o sistemes per relacionar-se 
amb I'Ajuntament, o dirigir-se a les mateixes, sempre que utilitzin estandards oberts 
o, si s'escau, aquells altres que siguin d'ús generalitzat per la ciutadania d'acord amb 
!'Esquema Nacional d'Interoperabilitat i el que estableixi el Marc d'Interoperabilitat de 
Catalunya . Per facilitar la Interoperabilitat amb les administracions públiques, el cataleg 
d'estandards legalment establert contindra una relació d'estandards oberts i, si s'escau, 
complementaris aplicables. 

5. De conformitat amb la normativa vigent sobre les condicions basiques 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 electronica de I'Ajuntament és accessible per les persones majors i persones amb 
discapacitat, amb un nivell mínim d'accessibilitat que compleixi els requisits de nivell AA 
de la Norma UNE 139803:2012. 

Així mateix, respecte a la llengua de signes, la seu electronica de I'Ajuntament 
compleix el disposat en la Llei 27/2007, de 23 d'octubre, perla qual es reconeixen les 
llengües de signes espanyoles i es regulen els mitjans de suport a la comunicació oral 
de les persones sardes, amb discapacitat auditiva i sordcegues. 

6. Les entitats incloses a l'article 2 d'aquesta Ordenanc;a es comprometen a vetllar per 
la qualitat de la informació continguda a les pagines web de la seva titularitat, si bé no 
es consideraran responsables en cap cas de la informació que es pot obtenir a través 
de fonts externes a les entitats esmentades, ni tampoc de les opinions que puguin 
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expressar, a través de les pagines web municipals, persones que no hi estiguin 
vinculad es. 

TÍTOL CINQUÉ. LA IDENTIFICACIÓ I LA. SIGNATURA ELECTRÓNICA 

Article 16. Política de signatura electrónica 

L'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, en compliment del disposat a l'article 18 
del Reial Decret 4/2010 de 8 de gener, aprova i publica una política de signatura 
electrónica i de certificats en concreció de la norma tecnica establerta a la disposició 
addicional primera del mateix cos legal. 

Article 17. Instruments per a la identificació, autenticació i signatura 
electrónica de la ciutadania en la seva relació_ amb I'Administració municipal. 

l. Per relacionar-se electrónicament amb I'Administració municipal, i a l'efecte de 
garantir la identificació, autenticació i signatura electrónica, els ciutadans i les 
ciutadanes que s'hi relacionen per mitjans electrónics poden utilitzar: 

a. Signatura electrónica reconeguda, és a dir, signatura electrónica avanc;ada 
basada en certificat digital reconegut i produ'ida emprant un dispositiu segur 
de creació de signatura, com per exemple, el DNI electrónic. 

La utilització concreta del DNI electrónic permet identificar a les persones en 
els termes definits a la normativa que sigui aplicable 

b. Signatura electrónica avanc;ada basada en certificat electrónic reconegut, com 
per exemple les signatures generades amb certificat idCAT, excepte: · 

Si per Llei s'exigeix signatura> electrónica reconeguda 
Si el sistema d'informació es categoritza com a nivell alt-d'acord amb el Reial 
D'ecret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula !'Esquema Nacional de 
Seguretat en l'ambit de I'Administració Electrónica 

c. Sistema d'identitat digital móbil consistent en un servei criptogratic 
d'autenticació d'entitat que també es dotara, amb les incorporacions 
tecniques corresponents, de capacitat de signatura electrónica avanc;ada de 
les persones físiques, per mitja d'u.na aplicació d'identitat digital ciutadana, 
descarregada en un dispositiu de telefonia móbil amb accés a Internet sota el 
seu control i d'acord amb la legislació vigent. 

d. Sistema d'identitat digital consistent en la comprovació de mesures 
biometriques per un sistema criptogratic. 

e. Sistema de claus concertades en un registre previ com a usuari/a, aportació 
d'informació coneguda per ambdues parts o altres sistemes no criptogratics, 
en els termes i condicions que en cada cas es determinin. Entre aquests, es 
preveu expressament el sistema d'identificació codi web, per als sistemes 
d'informació de categoria baixa o mitja, segons el que indica el Reial Decret 
3/2010, de 8 de gener. 

2. L'Aicaldia sera l'órgan competent pera aprovar el desenvolupament deis sistemes de 
signatura electrónica de l'apartat primer, epígrafs e) d) i e) deis present article, a 
!'empara del que estableix l'article 16 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés 
electrónic deis ciutadans i resta de normativa concordant. 
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• La validesa d'aquests mecanismes · quedara limitada exclusivament al temps i 
vinculada als tramits, a les gestions i a les actuacions electróniques de nivell baix i 
mitja que l'administració municipal hagi habilitat en cada cas, en els termes 
previstos en !'Esquema Nacional d·e Seguretat, i que siguin adequats en cada cas 
per garantir la identificació deis ciutadans. 

• Les dades personals subministrades pels ciutadans que siguin utilitzades en la 
configuració d'aquests sistemes de signatura electrónica se sotmeten al que · 
disposa la normativa sobre protecció de dades de caracter personal. 

• La utilitza-ció per part def ciutada deis mateixos comporta el consentiment del 
ciutada per utilitzar-los com a mecanismes d'identificació i signatura electrónica . 

• L'ús d'aquests mecanismes garanteixen el compliment deis principis de 
confidencialitat, autenticitat i no repudi establerts a la Llei 11/2007, de 22 de 
juny, d'accés electrónic deis ciutadans als serveis públics i a la seva normativa de 
desenvol u pa ment. 

• Quan els mecanismes de signatura no criptografics s'utilitzen per a la presentació 
de documents electrónics, la integritat i conservació deis mateixos es garanteix 
mitjanc;ant la seva incorporac1o immediata als sistemes d'informació de 
I'Administració municipal. El justificant de recepció que genera el sistema en 
realitzar una presentació o lliurament constitueix un document probatori de l'acte 
de presentació o lliurament. 

• Per reforc;ar la seguretat, si el ciutada ha aportat credencials pera la comunicació 
electrónica (com ara el correu electrónic o un número de telefon móbil), 
s'enviaran avisos de la realització d'actuacions amb aquest mecanisme 
d'identificació i autenticació . 

5. L'Administració municipal publicara a la seu electrónica la relació de sistemes de 
signatura electrónica admesos en les seves relacions amb els ciutadans i les ciutadanes, 
així com els sistemes de signatura electrónica no criptografics que es puguin utilitzar en 
cada cas. 

Tant mateix, I'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló ha d'acceptar també tots els 
certificats reconeguts de signatura electrónica inclosos a la Llista de serveis de 
confianc;a publicada pel supervisor estatal, que han de complir amb el que disposa 
l'article 21 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrónic deis ciutadans als 
serveis públics. · 

Article 18. Identificació acreditació de la voluntat de les persones per part 
d'uil empleat públic 

1. En el supósit que els ciutadans i les ciutadanes no disposin deis instruments per a la 
signatura electrónica que determini I'Administració municipal per a la realització d'una 
actuació per mitjans electrónics, aquesta podra fer-Ia validament un funcionari al servei 
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de I'Administració municipal, previament habilitat, a través de l'ús del sistema de 
signatura electrónica de que estigui dotat. 

Per a !'eficacia del que cjisposa el paragraf anterior, el ciutada o ciutadana s'haura 
d'identificar davant del funcionari i prestar el seu consentiment exprés, i n'ha de, quedar 
constancia per als casos de discrepancia o litigi. 

2. L'Administració municipal mantindra actualitzat un registre deis funcionaris al servei 
de I'Administració municipal habilitats per dur a terme actuacions per mitjans 
electrónics en nom deis ciutadans i les ciutadanes regulada en aquest article. 

Article 19. Requisits d'identificació en l'accés de la ciutadania a la informació 
administrativa electrónica 

1. L'Administració municipal, en atenció als prine1p1s de seguretat i proporcionalitat, 
només exigira a la ciutadania els sistemes d'identificació i autenticació que garanteixin 
les mesures de seguretat adequades a la naturalesa i a les circumstancies deis tramits i 
de les actuacions que hagin d'efectúar, prescindint de carregues innecessaries. 

2. En aquest sentit, I'Administració municipal admetra la utilització de sistemes 
d'identificació, autenticació i signatura electrónica no criptografica que permetin la 
realització de tramits electrónics de niveli baix i mitja, en els termes previstos en 
!'Esquema Nacionál de Seguretat i que siguin adequats per garantir la identificació deis 
ciutadans. A tal efecte aplicara els criteris següents: 

• L'exigencia de signatura, en l'acte documentat . a realitzar pel ciutada o la 
ciutadana, a la normativa de procediment administratiu general. 

• El nivell de seguretat jurídica, en funció deis riscos associats a !'operativa. 
• La proporcionalitat entre el requisit imposat i la transcendencia que pugui tenir el 

tramiten concret, en l'esfera jurídica de la ciutadania. 
• Les característiques deis canals electrónics que s'hagin habilitat pera la realització 

del tramit. 
• La disponibilitat de la tecnologia i els recursos de I'Administració municipal 

3. Sera de lliure accés per als ciutadans i les ciutadanes, sense necessitat 
d'identificació, la informació següent: 

a. Informació sobre l'organització municipal i els serveis d'interes general. 
b. Consultes de disposicions .generals i informació normativa. 
c. Informació inclosa al tauler d'edictes electrónic. 
d. Publicacions oficials de I'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló 
e. Expedients sotmesos a informació pública. 
f . Altra informació d'interes general i/o legalment establerta . 

4. De conformitat amb el que disposa l'article 37 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de regim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, en la redacció donada per la Disposició Final 1a, apartat 2, de la 
Llei 19/2013, de transparencia, accés a la informació pública i bon govern; es garanteix 
a la ciutadania la cónsulta lliure deis documents electrónics que estiguin arxivats per 
I'Ajuntament de conformitat amb la normativa vigent en materia d'arxius i protecció de 
dades de caracter personal, que facin referencia a procediments finalitzats en la data de 
la consulta. 

Per tal de garantir l'exercici acurat i no abusiu del dret de consulta descrit i així deixar 
constancia de la identitat de la persona sol·licitant i de la informació sol ·licitada, caldra 
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que els ciutadans i les ciut 
instruments que I'Administraci 

Per tal de garantir que aquest 

Aprovat e"1 sessió del Ple 
de l'Ajuntame ci'a sta 
data 

z: 
? ..., 

6-

Article 20. Exigencia i acreditació de represe 
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1. Els ciutadans i les ciutadanes podran actuar per mitja de representants en els 
procediments i tramits administratius que es facin davant I'Ajuntament de Santa 
Coloma de Cervelló per mitjans electrónics, d'acord amb el que preveuen la legislació 
general i aquesta Ordenanc;a. En aquests supósits, la validesa de les actuacions 
realitzades estara subjecta a l'acreditació de la representació en aquells casos que així 
ho estableixi la legislació general, per als actes i gestions de mer tramit es presumira 
aquesta representació. 

2. El procediment d'acreditació de la representació quan es facin actuacions per mitjans 
electrónics es podra dur a terme a través de qualsevol deis procediments alternatius 
següents: 

a. Mitjanc;ant la presentació d'apoderaments en suport electrónic i altres 
instruments d'acreditació, electrónica o en suport paper, de la representació per 
via electrónica. 

b. Mitjanc;arit els certificats de signatura electrónica que incloguin la relació de 
representació, sempre que aquesta sigui interpretable tecnicament per part de 
I'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, · i de conformitat amb el que 
s'estableix en aquesta Ordenanc;a. 

c. Mitjanc;ant la declaració de l'apoderament per part del representant i la 
posterior comprovació de la representació als registres de I'Administració 
municipal o d'altres administracions o entitats amb que I'Administració municipal 
hagi signat un conveni de col·laboració. 

d. Qualsevol altre sistema d'acreditació de la representació que habiliti 
I'Administració municipal en el marc de les lleis i d'aquesta Ordenanc;a. 

3. Quan el procediment ho permeti i es consideri convenient, I'Administració municipal 
podra, en qualsevol moment, demanar a l'apoderat o apoderada la justificació de 
l'apoderament. 

Article 21. Identificació i autenticació de la voluntat deis organs administratius 

1. L'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló pot utilitzar els sistemes següents pera la 
seva identificació electrónica i per a l'aútenticació deis documents electrónics que 
produeix: 

a. Sistemes de signatura electrónica basats eri la utilització de certificats de 
dispositiu segur o un mitja equivalent que permeti identificar la seu electrónica 
de I'Administració municipal i l'establiment de comunicacions segures . 

b. Sistemes de signatura electrónica de les persones que formen part de 
I'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló. 
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c. Sistemes de signatura electrónica basats en certificats digitals de segell 
electrónic pera l'actuació admi~istrativa aufomatitzada. 

d. Intercanvi electrónic de dades en entorns tancats de comunicació. 

2. Els actes administratius de I'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló es podran 
dictar de forma automatitzada, sempre que es doni compliment als requisits establerts 
per als actes administratius a la normativa administrativa aplicable i en aquesta 
Ordenan<;a. 

A aquests efectes, I'Ajuntament requerira de la utilització d'un segell electrónic de 
l'órgan, basat en un certificat electrónic que reuneixi els requisits exigits per la 
legislació de signatura electrónica. L'actuació administrativa automatitzada no afecta la 
titularitat de la competencia deis órgans administratius ni les competencies atribu'ides 
pera resoldre els .recursos administratius. 

3. La identificació i l'exercici de la competencia de I'Ajuntament de Santa Coloma de 
Cervelló es fara mitjan<;ant els sistemes de signatura electrónica de que hagi estat 
prove"it el personal al seu servei, d'acord amb les previsions de la normativa basica 
aplicable. 

4. L'intercanvi de dades electróniques trpnsmeses en entorns tancats de comunicació és 
valid de con{ormitat amb les condicions i garanties que acordi el consistori, les quals 
han de garantir la integritat, la seguretat i la no refutació de les dades electróniques 
transmeses. 

TÍTOL SISÉ. PUBLICITAT ACTIVA, ACCÉS I REUTILITZACIÓ DE LA INFORMACIÓ 
PÚBLICA 

Capítol 1. Transparencia i informació pública 

Article 22. Concepte d'Informació pública 

És informació pública de I'Ajuntament de Santa Coloma tata aquella que estigui en el 
seu poder i que hagi est~t elaborada o adquirida en l'exercici de les seves funcions. 
Aque?ta informació podra estar en diferents suports i/o formats, d'acord amb el que 
s'estableix a la legislació vigent de transparencia, accés a la informació pública i bon 
govern. 

Article 23. Requisits generals de la informació 

Són requisits generals de la informació pública regulada en aquesta Ordenan<;a. 

a. La gestió de la informació, i especialment d'aquella que es trobi en format 
electrónic, es fara de forma que cada dada o document sigui únic, compartit, 
accessible, estructurat, descrit, amb informació sobre les limitacions d'ús, i en el 
seu cas, ubicat geograticament. 

b. Cada document o conjunt · de dades es publicara o posara a disposició 
· utilitzant formats comuns, oberts, d'ús lliure i gratu"it per les persones i, 

addicionalment, en altres forrnats d'ús generalitzats. 

c. Els conjunts de dades numeriques es publicaran o posaran a disposició de 
forma que no s'inclouran restriccions que impedeixin l'explotació d.el seu 
contingut. 
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la informació i a la seva 
· comprensibles, conforme al 

2. A aquests efectes, I'Ajuntament oferira accés a la informació a través d'alguns deis 
següents mitjans: 

a. Oficina d'Atenció Ciutadana 
b. Pagines web o seu electronica 
c. Serveis d'atenció telefonica 
d. Portal de transparencia propi, integrat en el Portal de Transparencia de la 
Generalitat 
e. Altres dependencies departaments, o mitjans electronics habilitats a l'efecte 

Article 25. Gestió de la informació pública 

l. La gestió de la informació i la documentació es fara en el marc del Sistema de Gestió 
documental adoptat per I'Ajuntament. Aquest sistema és únic i estara compartit per 
l'organització i la ciutadania, evitant la duplicitat de les dades i deis documents, 
garantint l'accessibilitat, la utilització de formats estandard, d'ús lliure i oberts, la 
reutilització de la informació. 

2. Es compliran amb tots els requisits establerts tant a !'Esquema Nacional 
d'Interoperabilitat com a !'Esquema Nacional de Seguretat i les prescripcions 
establertes a les agendes digitals europea, estatal i autonomica. 

3. L'Ajuntament garantira la transparencia i la comprensió de la informació pública 
mitjan<;ant un sistema integral d'informació i coneixement en format electronic, el 
disseny del. qua! es fonamentara en l'ús preferent deis sistemes de gestió de 
documents públics, en tant que facilitadors de dades i documents autentics, i del marc 
d'interoperabilitat del sector públic: 

Article 26. Unitat responsable de la informació pública 

L'Ajuntament, mitjan<;ant Acord de Junta de Govern Local, designara una unitat 
· responsable de la informació pública, que tindra les següents funcions: 

a. La coordinació en materia d'informació pel compliment de les obligacions 
establertes en aquesta Ordenan<;a, recopilant la informació necessaria deis 
organs competents del departament, organisme o entitat. 

b. La tramitació de les sol·licituds d'accés a la informació que s'interposin de 
conformitat amb aquesta Ordenan<;a. 
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c. L'assessorament a les persones per l'exercici del dret d'accés i l'assistencia en 
la cerca d'informació-, . sense perjudici de les funcions que tinguin atribu"ides 
altres unitats administratives. 

d. La inscripció en el seu cas, en el Registre de sol·licituds d'accés. 
e. Crear i mantenir actualitzat un cataleg d'informació pública que obri en poder 

de l'entitat local, amb indicacions ciares d'on pot trabar-se aquesta 
informació. _ . 

f. L'elaboració 'deis informes en materia de transparencia administrativa, 
reutilització i dret d'accés a la informació pública. 

g. La difusió de la informació pública creant i mantenint actualitzats enllac;os 
amb les adreces electróniques a través de la qual s'hi pot accedir. 

h. L'adopció de les mesures oportunes per assegurar la progressiva difusió de la 
·informació pública i la seva posada a disposició deis ciutadans, de la manera 
més amplia i sistematica possible. 

i. L'adopció de les mesures necessaries per garantir que la informació pública 
estigui disponible en bases de dades electróniques a través de 
xarxes públiques electroniques . 

j. La resta que li atribueixi l'ordenament jurídic i · tates les que siguin 
necessaries per assegurar l'aplicació de les disposicions d'aquesta Ordenanc;a. 

Article 27. Limitacions en la publicació, l'accés i la reutilització 

l.S'aplicaran les limitacions previs~es en els articles 20 a 25 de la Llei 19/2014, que són 
aplicables tant a la inforniació ql!e ha de ser difosa proactivament (publicitat activa), 
com a la informació pública objecte de dret d'accés, sense distincions. 

2. A banda es reconeix expressament l'omissió de dades o referencies personals 
relatives a determina.ts actes administratius recollits en l'apartat 3 de l'article 10 de la 
Llei 19/2014 lletres f,g,h, i i. 

Capítol 2. Publicitat activa 

Article 28. Concepte de publicitat activa 

L'ajuntament, conforme a l'article 6.1 de la Llei 19/2014, publicara, de manera 
periódica i actualitzada, la seva informació pública, sempre de manera clara, 
estructurada, comprensible pels ciutadans, d'accés facil i gratu"it i estara a disposició de 
les persones amb discapacitat; sempre seguint els principis d'eficacia, austeritat, 
imparcialitat i en el marc de la interoperabilitat del sector públic. 

Article 29: Contingut a publicar de.forma activa 

1. El contingut mínim a publicar de forma activa a través deis mitjans electrónics 
establerts, respondra als exigibles per les lleis de transparencia, els articles del 9 a 15 
de la Llei catalana 19/2014 i els c;~rticles 6 i 8 de la Llei estatal 19/2013. 

2. En compliment de la normativa vigent, el contingut mínim que cal publicar de forma 
activa es traba relacionada en els següents epígraf: 

a. Informació institucional i d'estructura administrativa organitzativa 
b. Informació sobre gestió económica comptable, pressupostaria i pathmonial 
c. Informació de rellevancia jurídica 
d. Informa ció sobre personal: plantilla, la relació de llocs de treball i el regim 
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e. Informaci~ . ~obre .. l~tc/?'eBfumtltl memóries generals de 
programaCio 1 plan1f1 aCio 

f. Informació sobre con ractes i J1kSCcsri , ,. "~ , 
g. Informació sobre co vocatóries i 1' · ~ rga · , ent e es subvencions i els ajuts 

públics '-¿_. (f:'--- g ' 
h. Informació estadística i geografica ~ S~~..., ;}! 
i. Informació sobre procediments admi , ·iJ:¡tra · · s r~.ffi , onats amb l'exercici de les 

competencies municipals. Informes i~gtudis o. 
j. Les materies i les actuacions la publici ta d e:_~ uals s'estableixi per norma 
k. Agendes deis carrecs electes, acords i a-ctes deis órgans col.legiats i les 

declaracions d'activitats i béns de tots els servidors públics. 
l. I qualsevol materia d'interes públic i les informacions que siguin demanades 

amb més freqüencia per via de l'exercici del dret d'accés a la informació 
pública 

3. Els terminis d'actualització de les dades publicades de forma activa s'especificaran de 
forma individualitzada en el mateix Portal de la Transparencia. 

Article 30: Registre deis Grups d'Interes 

1. En compliment del títol IV de la Llei 19/2014 de transparencia, I'Ajuntament creara el 
seu propi registre de grups d'interes, amb la finalitat d'inscriure i controlar les persones 
i organitzacions que treballen per compte propi i que participen en l'elaboració i 
aplicació de les polítiques en defensa d'interessos de terceres persones o 
organitzacions. 

2. L'ajuntament sera el responsable de que s'incloguin les dades mínimes requerides en 
el Registre (segons art . 49 de la llei de transparencia) sens perjudici que I'Administració 
de la Generalitat de Catalunya en faci una gestió centralitzada. 

Article 31. Ubicació deis continguts a publicar activament 

D'acord amb la Llei 19/2014 el sistema integral d'informació i coneixement es 
fonamenta en dues eines o canals de difusió que I'Ajuntament de Santa Coloma de 
Cervelló posa a la disposició de la ciutadania. 

3. La Seu electrónica o lloc web corresponent, on la informació estara subjecta al 
regim de transparencia i es fara pública de manera clara, estructurada i en 
format reutilitzable. 

4. El Portal de Transparencia de l'ajuntament sera l'instrument basic i general de 
gestió deis documents públics per a donar compliment i efectivitat a les 
obligacions de transparencia establertes per la Llei. Es configurara com una 
plataforma electrónica de publicitat activa a Internet, facilment identificable, i 
contindra l'enlla<; de la seu electrónica de I'Ajuntament i complira amb les 
recomanacions de la "iniciativa d'accessibilitat Web" per facilitar-hi l'accés a les 
persones amb discapacitat. 

L'accés als seus continguts es facilitara a través del Portal de Transparencia de la 
Generalitat de Catalunya, de caracter únic i organitzat, i es fara de manera 
interconnectada, facilitant la seva integració. A més, disposara d'un cercador que 
permeti un accés rapid, facil i comprensible a la informació i que incorporara 
mecanismes d'alerta sobre les dades que s'hagin actualitzat. 

C.l.F.: P·0824400·F C/ Pau Casals, 26·34 08690 Sta. Coloma de Cervelló Tels. 93 645 07 00 Fax 93 634 01 95 e-mail: st.colomac@diba.es 

27 



Ordenan~a d'administració electronica, 
transparencia, accés i bon govern 

vd (setembre 2015) 

Article 32. Control i avaluació interna del compliment de la publicitat activa 

Per controlar i avaluar el compliment en les obligacions de transparencia i en especial, 
els de publicitat activa, I'Ajuntament establira procediments basats en indicadors 
objectius interns, garantint-hi la participació d'experts independents i deis cil!ltadans. 

Capítol 3. Accés a la informació pública 

Article 33. Dret d'accés a la informació pública 

1. Totes les persones tenen el dret a accedir a la documentació i ihforníació pública a 
títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment 
constitu"ida. 

2. L'exercici d'aquest dret no queda condicionat a la concurrencia d'un interes personal, 
ni resta subjecta a motivació, ni requereix la invocació de cap norma . 

3. El dret d'accés només pot ser denegat o restringit per les causes expressament 
previstes per les lleis. 

4. Les. limitacions legals al dret d'accés a la informació pública han de ser sempre 
interpretades restrictivament i aplicades a benefici d'aquest dret i no es podran ampliar 
per analogia. 

5. L'aplicació deis límits al dret d'accés haura d'indicar sempre els motius concrets que 
la justifiquen en cada cas. 

Article 34. Proporcionalitat i temporalitat 

1. L'aplicació deis límits al dret d'accés a la documentació i informació pública ha de ser 
sempre proporcional a l'objecte i finalitat deis drets i intéressos protegits. 

2. Els límits del dret d'accés es consideren temporals quan així es pugl,Ji dependre de les . 
lleis que els regulen i mentre es mantinguin les raons que justifiquin la seva aplicació. 

Article 35. Accés parcial a la informació i a la documentació 

1. Quan siguin aplicables alguns deis límits previstos en els articles anteriors, la 
deneg·ació de l'accés a la documentació i informació només afectara la part 
corresponent de la documentació i s'autoritzara l'accés restringit a la resta. 

2. Si la restricció d'accés només permet la consulta d'una inf6rmació distorsionada, 
sense sentit o que pot donar lloc a equívocs, I'Ajuntament, previa audiencia de 
l'interessat, podra denegar íntegrament la sol·licitud. 

3. També es pot denegar l'accés parcial en els casos en que pel volum de la informació 
requerida o per la naturalesa especialment complexa d'aquesta, la tasca de selecció 
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mitjans més 

l. Les sol·licituds d'accés a la informació pública han d'indicar expressament: 

a. La identitat de la persona sol ·licitant 
b. La informació precisa a la qual es vol tenir accés, sense que calgui indicar un 

docurnent o expedient concret. 
c. La forma o el format mitjanc;ant el qual es prefereix tenir accés a la 

informació. 
d. Una adrec;a de contacte, preferentment electrónica, que serveixi per a les 

comunicacions entre la persona sol·licitant i I'Ajuntament, als efectes de la 
sol·licitud. 

2. Amb caracter potestatiu, la persona sol·licitant pot exposar els motius que justifiquen 
l'exercici del dret d'accés. L'absemcia de motivació no pot ser en cap cas causa per 
denegar la sol·licitud. En aquest cas, la resolució ha de tenir en compte els motius del 
sol·licitant, especialment si és denegatoria. 

3. Les sol·licituds es poden presentar per qualsevol mitja, presencialment a !'Oficina 
d'Atenció Ciutadana o accedint al tramit que estara a disposició a la seu electrónica de 
I'Ajuntament. 

4 . En cas que la sol·licitud sigui per mitjans electronics, es podra utilitzar qualsevol 
instrument d'identificació recollit a l'article 14.4 d'aquesta Ordenanc;a. 

S. La presentació de la sol·licitud no estara subjecte a termini 

Article 37. Sol·licituds amb contingut imprecís 

l. Si la sol·licitud d'informació es formula en termes imprecisos o massa genencs, 
. J'Ajuntament ho fara saber al sol·licitant perque concreti i especifiqui la informació a 
la qual vol tenir accés. Aquest tramit suspen el termini pera resoldre. 

2. L'Administració ha de prestar assessorament i assistencia al sol·licitant amb la 
finalitat que pugui concretar la petició. 

3. Si aquest tramit de subsanació no. és complert pel sol·licitant dins el .termini 
establert, que no pot ser inferior a deu dies, se'l considera desistit del procediment i 
s'arxiva· l'expedient. 

4. L'arxiu de l'expedient no exclou el dret de presentar una nova sol·licitud que 
compleixi els requisits establerts per aquesta llei . 
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l. Les causes d'inadmissió que apareixen enumerades a les normatives de 
transparencia seran interpretades restrictivament en favor del principi de maxima 
accessibilitat de la informació pública. 

2. Tampoc no són admeses a tramit les sol·licituds d'informació consistents en 
consultes jurídiques o peticions d'informes o dictamens, sens perjudici deis suposits 
de consulta o orientació establerts per la legislació general de procediment 
administratiu i per les lleis sectorials que es demanin d'acord amb la normativa 
corresponent. 

3. En la resolució de la inadmissió per tractar-se d'informació en curs d'elaboració o 
publicatió general, s'informara del temps previst pera la seva conclusió. 

4. Els informes preceptius no seran considerats informació de caracter auxiliar o de 
suport, a efectes d'inadmetre una sol ·liciti.Jd d'accés. Aixo no impedeix que es 
denegui l'accés si alguns deis límits establerts en aquesta ordenanc;a pogués resultar 
perjudicat. 

Article 39. Tramitació 

l. Els tramits de subsanació de la informació sol·l_icitada, quan no hagf estat 
identificada suficientment, i d'audiencia als titulars de drets i interessos degudament 
identificats, que puguin resUltar afectats, suspendran el termini per dictar resolució, 
en els termes establerts a la normativa basica sobre transparencia. 

2. De la suspensió pr~vista a l'apartat 1 i de l'ampliació del termini per resoldre, 
s'informara al sol·licitant perque pugui tenir coneixement del comput de termini per 
dictar resolució. 

Article 40. Termini per resoldre 

l. Les sol·licituds d'accés a la informació pública s'han de resoldre dins el termini 
d'un mes, a comptar des del dia · següent a la recepció de la sol·licitud . Aquest 
termini es pot prorrogar, com a maxim, fins a un termini igual a la meitat de 
!'inicial, si ho justifiquen el volum o la complexitat de la informació requerida . La 
prorroga i els seus motius han de ser comunicats a l'interessat. 

2. Els termini a que es refereix l'apartat 1 ho és pera resoldre la sol·licitud i notificar 
la .resol u ció a l'interessat. 

3. Aquest termini només pot quedar en suspens · en els casos establerts 
expressament per la llei i per la legislació general sobre regim jurídic i procediment 
administratiu . . 

Article 41. Resolució 

l. La denegació de l'accés per aplicació deis límits establerts en aquesta ordenanc;a 
sera motivada, sense que sigui suficient la mera enumeració deis límits del dret 
d'accés, i sera necessari examinar la proporcionalitat deis drets que concorrien per 
determinar quin és el bé o interes protegit que ha de preservar-se. 
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A la notificació . es fara constar expressament la possibilitat d'interposar contra la 
resolució la reclamació potestativa a que fa referencia l'article 23 de la Llei 19/2013, 
de 9 de desembre, de transparencia, accés a la informació pública i bon govern, o 
recurs contenciós-administratiu i l'article 38 de la Llei autonómica homónima, 
19/2014, de 29 de desembre. 

2. La resolució que es dicti en aplicació deis límits establerts en aquesta Ordenan<;a, 
es fara pública, previa dissociació de les dades de caracter personal i una vegada 
s'hagi notificat als interessats. 

Article 43. Materialització de l'accés 

l. La informació pública es facilitara amb la resolució estimatoria de l'accés o, en el 
seu cas, en termini no superior a 10 dies des de la notificació. En cas que durant el 
tramit d'audiencia hagués existit oposició de tercers, l'accés es materialitzara quan 
hagi transcorregut el termini per interposar recurs contenciós administratiu sense 
que s'hagi formalitzat o s'hagi resolt confirmant el dret d'accés a la informació. 

2. Aquest efecte suspensiu es produira, igualment, durant el termini de resolució de 
la , reclamació potestativa previa, ates que contra ella es pot interposar recurs 
contenciós administratiu. 

' 
3. El caracter del silenci administratiu sera el que estableixi la normativa aplicable. 

Capítol S. Reutilització de la informació 

Article 44. Concepte de reutilització 

La Informació pública reutilitzable és informació generada pels serveis municipals per al 
desenvolupament de les seves funcions i la finalitat principal de la seva publicitat és 
aprofitar els rendiments socials i economics que puguin derivar-se de la seva utilització 
per altres entitats, tant del sector privat com del públic. 

Article 45. Condicions generals 

l. Qualsevol personal o entitat que reutilitzi informació pública de I'Ajuntament de 
Santa Coloma de Cervelló queda subjecta, per aquest fet, a les condicions generals 
següents: 

a. Mantenir el sentit de la informació, sense desnaturalitzar-la ni alterar- la, de 
forma que pugui donar lloc a interpretacions incorrectes sobre el seu 
significat. 
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b. Citar com a font I'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, pero sense 
donar a entendre en cap ·cas que aquest patrocina, col·labora o dóna suport 
al projecte o acció eh el qual s'emmarqui la reutilització, sense perjudici 
que aquest patrocinJ, suport o col ·laboració pugui existir en base a una 
decisió o acord específic de I'Ajuntament, en aquest cas es podra fer 
constar en els termes que es continguin en els mateixos. 

c. Conservar els elements que garanteixen la qualitat de la informació, sempre 
que no resulti incompatible amb la reutilització a fer. En particular, hauran 
de mencionar-se la data de la darrera actualització i la referencia a les 

. condicions aplicables a la reutilització. 

2. La publicació o posada a disposició de informació pública comporta · la cess1o 
gratu'ita i no exclusiva per part de I'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló deis 
drets de propietat intel·lectual que resultin necessaris per desenvolupar l'activitat de 
reutilització, per tothom i pel termini maxim permes per la Llei. 

3. L'Ajuntament regulara mitjan<;ant resolució de l'organ competent les condicions 
específiques de reutilització, les !licencies, les obligacions, les infraccions i sancions i 
el procediment espedfic per a l'accés a informació que no estigui publicada en base 
al que esta establert en aquesta Ordenan<;a o bé perque l'agent reutilitzador 
requereix un format diferent al de la seva publicació. 

4. Tata la informació publicada o posaoa a disposició per I'Ajuntament de Santa 
Coloma de Cervelló és reutilitzable sense necessitat d'autorització previa, llevat que 
es faci constar expressarnent el contrari . 

Article 46. Informació sobre les dades i documents reutilitzables· 

1. L'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló informara a la seu electronica sobre la 
informació pública específicament preparada per a la seva reutilització, incloent el 
contingut, naturalesa, estructura, format, freqüencia d'actualització, modalitat 
d'accés, així com les condicions i, en el seu cas, la taxa o preu públic als que estigui 
subjecta la reutilització. 

2. En el mateix lloc on es publiqui la informació a la que fa referencia l'apartat 1 

també s'inclouran les condicions generals aplicables a la reutilització. També 
s'inclouran les !licencies vigents, amb les seves versions previes en cas que hi hagin, 
i les !licencies derogades, indicant pera tates elles el conjunt de dades o documents 
al que són o van ser aplicables i els períodes de vigencia. 

Capítol 6. El tauler d'edictes i anuncis electroliic 

Article 47. Tauler d'edictes i anuncis electronic 

1. L'espai de la Seu electronica destinat a la publicació d'actes i comunicacions que, 
per disposició legal o reglamentaria, hagin de publicar-se, així com qualsevol altra 
informació d'interes general de I'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló rep la 
denominació de tauler d'edictes i anuncis electronic. 

1 ' 
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necessari per fer-ne una consulta efectiva. 

4 . El tauler d'edictes i anuncis de I'Ajuntament de Santa .Coloma de Cervelló es dota 
deis mecanismes necessaris, com els de signatura electronica, segellat de temps, i 
d'altres, per tal d'acreditar fefaentment la data i hora de publicació i de retirada de 
l'anunci mitjanc;ant un sistema d'evidencies electroniques 

S. El tauler d'edictes electronics implantara els mecanismes necessaris pera prevenir 
la indexació automatica deis continguts deis anuncis i edictes publicats. 

6. La localització deis edictes publicats en el tauler, així com la seva recuperac1o 1 
impressió, tant deis que es trobin dins el termini de publicació, com d'aquells en que 
aquest termini hagi conclos, així com deis anuncis i altres actes i informació que es 
publiquin en ell, s'efectuara mitjanc;ant un sistema de recerca avanc;at que comptara 
amb els mecanismes necessaris per evitar la indexació i recuperació automatica de 
publicacions a través de motors de cerca des d'Internet. 

Article 48. La notificació al tauler d'edictes i anuncis electronic 

La publicació d'actes al tauler d'edictes i anuncis electronic amb els elements de la 
notificació determinats per la legislació basica, substitueix la notificació en els suposits 
següents: 

a. Quan la · notificació s'hc;~gi de practicar per mitja d'anuncis en el tauler 
d'edictes de I'Ajuntament de l'últim domicili en, els casos en que les 
persones interessades en un procediment siguin desconegudes, s'ignori el 
mitja o el lloc de la notificació i aquesta no s'hagi pogut practicar, malgrat 
que s'hagi iritentat. 

b. Quan les persones destinataries de l'acte siguin una pluralitat 
indeterminada. 

c. Quan es tracti d'actes integrants d'un · procediment selectiu o de 
concurrencia competitiva de qualsevol tipus. En aquest suposit, les 
convocatories successives es publicaran almehys a la seu electronica i amb 
els mateixos efectes. Aquesta circumstancia s'indicara en la convocatoria 
del procediment. 
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TÍTOL SETÉ. EL PROCEDIMENT ADM.INISTRATIU ELECTRÓNIC 

Capítol 1. La tramitació deis procedim'ents administratius electronics 

Article 49. Procediments tramitats per via electrónica 

l. En relació als tramits i procediments que es posen a disposició deis ciutadans per 
mitjans electronics es garantira el canal electronic per a demanar informació, fer 
consultes, formular sol·licituds, presentar pretensions, practicar al·legacions, fer 
pagaments, oposar-se a les resolucions i actes administratius i, en general, exercir els 
drets i les facultats que reconeix l'ordenament jurídic administratiu. 

2. En el marc de la legislació -vigent i deis principis d'aquesta Ordenanc;a sera 
obligatori relacionar-se i comunicar-se amb I'Administració municipal a través de 
mitjans electronics, quan les persone~ interessades siguin: 

a. Persones jurídiques 

b. Col·lectius de . persones físiques que per raons de capacitat economica o 
tecnica, dedicació professional o altres motius acreditats, tinguin garantits 
l'accés als mitJans tecnologics adequats i la disponibilitat d'aquests mitjans. 

c. Persones físiques que hagin utilitzat amb anterioritat, en les seves les seves 
J • 

comunicacions amb I'Ajuntament, mitjans electronics amb uns requeriments 
tecnologics equivalents o superiors als requerits en el cas concret. 

3. L'Administració municipal desenvolupara una gesfió deis documents transversal i 
integrada en la gestió administrativa general, fonamentada en l'analisi de la 
producció, tramitació i valor deis documents, i dirigida a la planificació, el control, l'ús, 
la transferencia i la conservació o eliminació deis mateixos. · 

Article SO. Iniciació 

1. En les condicions establertes en aquesta Ordenanc;a, els procediments 
administratius norriés es podran iniciar a instancia de part a través de mitjans 
electronics, mitjanc;ant la presentació de sol·licitud al Registre electronic regulat en 
aquesta Ordenanc;a. 

A aquests efectes, I'Ajuntament posara a disposició de les persones interessades una 
eina de tramitació electronica que haura de ser accessible sense més restriccions que 
les derivades de la utilització deis estandards d'interoperabilitat legalment establerts . . 
Per als tramits .i procediments per als quals no s'hag i establert un model o sistema 
electronic de sol·licitud específic, I'Administració municipal s'obliga expressament a 
posar a disposició deis interessats un model de sol·licitud generic. 

2. Quan s'utilitzi l'eina de tramitació electronica a que fa referencia l'apartat anterior, 
a ciutadania haura d'utilitzar els mecanismes d'identificació i autenticació establerts 
per a cada procediment de conformitat amb l'establert per aquesta Ordenanc;a, i amb 
el que preveu l'article 70 de la Llei 30/1992, de 26 de riovembre, de regim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú .. 
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3. L'Administració municipal podra remetre a la persona interessada avisos sobre 
l'estat de la tramitació, a les adreces electroniques de contacte que aquesta li hagi 
indicat. 

Article 52. Presentació de documents i declaració responsable 

1. L'Administració municipal garanteix al dret deis ciutadans a no aportar dades i 
documents que estiguin en el seu poder, o en el d'altres administracions públiques 
amb les quals I'Admin istració municipa l hagi signat un conveni 'de co l ·laboració, o 
disponibles al Cataleg de dades i documents interoperables de Catalunya. L'exercici 
d'aquest dret es fara d'acord amb la normativa aplicable a cada procediment, i amb la 
normativa aplicable en materia de protecció de dades de caracter personal. 

2. Es promoura la substitució de l'aportació de documents acreditatius del compliment 
deis requisits establerts en un procediment per la incorporació a les sol· l icituds d'inici 
d'una declaració responsable de la persona interessada que expressi la concurrencia 
deis requisits esmentats. 

3. La declaració responsable autoritzara a l'administració a comprovar la veracitat de 
· les dades als registres de I'Administració municipal, al Cataleg de dades i documents 
interoperables de Catalunya, o a les altres administracions o entitats amb les quals 
I'Administració municipal tingui signat un conveni de col·laboració. 

Article 53. Transmissió de dades i documents electronics entre administracions 

1. L'Administració municipal posara a disposició de les altres administracions 
públiques les dades i documents relatives als interessats que estiguin en el seu poder 
i es trobin en suport electronic mitjanc;ant la seva incorporació al Cataleg de dades i 
documents interoperables de Catalunya. Aquesta incorporació es realitzara mitjanc;ant 
una reso lució del titular del fitxer on es descriuran les dades i documents, les 
condicions d'accés i les mesures de seguretat que hauran d'aplicar els cessionaris. 

2. Quan no sigui possible la consulta de les dades a través del Cataleg de dades i 
documents interoperables de Cata lunya o a la resta d'administracions públiques, els 
ciutadans i les ciutadanes, podrah presentar a I'Administració mun icipal documents en 
suport electronic d'altres administracions obtinguts telematicament o bé mitjanc;ant la 
compulsa electrónica del certificat en paper. En aquests casos, l'administració 
muricipal establira els mecanismes necessaris per a l'elaboració de certificats 
administratius electronics, que tindran els mateixos efectes que els expedits en suport 
paper. · 
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Article 54. Compulses electroniques i trasllat de documents en suport paper 

1. La compulsa electrónica de documents electronics i en suport paper es fara a través 
d'un procediment de digitalització segur, que inclogui, en els termes de l'article xx 
d'aquesta Ordenanc;a, la signatura electrónica del personal al servei de I'Administració 
municipal que hagi realitzat la compulsa i que garanteixi l'autenticitat i la integritat de 
la copia. Els documents compulsats electronicament tindran la consideració de copies 
autentiques, als efectes del que preveu l'article 46 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de regim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú. 

2. La incorporació, en el seu cas, de documents en suport paper als tramits i 
procediments administratius que es tramitin per via electrónica· es fara mitjanc;ant la 
compulsa electrónica deis docunients en suport paper. 

3. Les persones interessades ·podran aportar a l'expedient captes digitalitzades deis 
documents, la fidelitat de les quals amb !'original es garantira mitjanc;ant la utilització 
de la signatura electrónica avanc;ada. L'Administració municipal pot sol·licitar en 
qualsevol moment la confrontació del contingut de les copies aportades. 

4. Quan un procediment iniciat electronicament no es tramiti totalment en suport ' 
electronic, l'organ com·petent procedira a la reproducció en suport paper de les · 
sol·licituds, comunicacions o altres documents electronics, mitjanc;ant compulsa, per 
tal de continuar la tramitació de l'expedient. En tot cas, I'Administració municipal 
conservara en suport electronic els documents electronics . 
En el trasllat de documents electronics a copies en ?Uport paper, es fara constar la 
diligencia del personal competent que acrediti la correspondencia i !'exactitud amb el 
document original electronic, mitjanc;ant la compulsa. Aquests documents tindran la 
consideració de copies autentiques, als efectes del que preveu l'article 46 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de regim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú . 

Article 55. Acabament del procediment 

1. Els procediments que es tramitin i s'acabin en suport electronic garantiran la 
identificació i l'exercici de la competencia per part de l'organ que en cada cas estigui 
reconegut com a competent. 

2. L'acte o resolució que posi fi a un procediment electronic· haura de complir els 
requisits que preveu l'article 89 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de regim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i anar 
acompanyat deis sistemes de signatura electrónica previstos en aquesta Ordenanc;a 
així com deis mitjans electronics pera la interposició deis corresponents recursos. 

3. El trasllat de documents electronics, incloent-hi els que han de figurar als !libres de 
resolucions i als !libres d'actes, mentre aquests no tinguin el format en suport 
electronic, es fara d'acord amb el ' procediment de compulsa previst en aquesta 
Ordena nc;a . 

Capítol 2. Els documents i els arxi~s 

Article 56. Documents electronics 

1. L'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló ha de procedir a l'adopció del document 
administratiu electronic com a mitja ordinari de formalització de l'actuació 
administrativa. 
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de tercers inclouran 

4 . Els documents electronics originals rebuts, jun amb els documents ádjunts, 
així com els documents electronics originals produ'its per I'Ajuntament, a part del seu 
codi identificador únic i específic, perdurable al llarg del seu cicle de vida, han 
d'incloure el codi d'identificació de l'expedient electronic al que pertanyen. 

S. Els documents administratius en suport electronic: 
a. Són validament emesos si tenen incorporat alguns deis sistemes admesos de 

signatura electronica, segons Títol III d'aquesta Ordenan~a. 

b. Han d'incioure una referencia temporal 

·c. Poden tenir la consideració de documents originals o de copia i han d'indicar 
aquesta circumstancia 

d. Han d'incloure un identifi'cador únic per cada document, que sera constant al 
llarg del seu cicle de vida 

Article 57. Expedient electronic 

l. L'expedient electroni.c és el conjunt de documents electronics corresponents a un 
procediment administratiu, sigui quin sigui el tipus d'informació que continguin. 

2. La foliació deis expedients electronics es dura a terme mitjan~ant un índex 
electronic, firmat per l'organ o l'entitat municipal actuant, segons que correspongui. 
Aquest índex garantira fa integritat de l'expediemt electronic i en permetra la 
recuperació sempre que calgui. És admissible que un mateix document formi part de 
diferents expedients electronics. 

3. Els expedients electronics hauran d'incorporar o associar un conjunt de metadades 
necessaries perla seva classificació, ordenació, descripció, indexació i consulta. 

4 . La remissió d'expedients es podra substituir a tots els efectes per la posada a 
disposició de l'expedient electronic, i la persona inter.essada té dret a obtenir-ne una 
copia de conformitat amb les previsions d'aquesta Ordenan~a. 

Article 58. Certificats administratius electronics i transmissió de dades 

l. D'acord amb els principis de simplicitat administrativa i iteroperabilitat entre 
administracions, I'Ajuntament promoura, sempre ·que es pugui, l'emissió de certificats 
i documents electronics o é la transmissió de dades. 

Tant en el cas de certificats electronics i documents electronics com en el de 
transniissions de dades, la seva expedició, tractament i efectes es regiran pel que 
disposa aquesta Ordenan~a, amb subjecció estricta a la normativa de protecció de 
dades de caracter personal, així . com a la resta de la normativa aplicable al 
procediment administratiu. 
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2. L'Adniinistració municipal es compromet a facilitar l'accés d'altres administracions 
públiques a les dades relatives a-ls .interessats que estiguin en el seu poder i es trobin 
en suport electronic. En tot cas, s'establiran les maximes garanties de seguretat, 
integritat i disponibilitat, de conformitat amb el que disposa la normativa aplicable a la 
protecció de dades de caracter personal. 

3. - L'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló podra establir els mecanismes 
necessaris per a l'elaboració de certificats administratius electronics, sobre les dades 
que figuren en poder seu, a petició de la ciutadania i que tindran els mateixos efectes 
que els expedients en suport paper. 

4. Les persones interessades, en substitució deis certificats en paper, podran 
presentar a I'Ajuntament certificats en suport electronic d'altres administracions 
obtinguts electronicament o bé mitjan<;ant la compulsa electrónica del certificat en 
paper. 

Article 59. Copies electroniques i trasllat de documents en suport paper 

1. Es garanteix el dret deis ciutadans d'obtenir copies electroniques de documents 
electronics deis expedients deis quals gaudeixin de la condició d'interessats, en els 
termes previstos per la legislació administrativa vigent . 

2. La copia electrónica de documents· originaris en suport paper, es fa a través d'un 
procediment de digitalització segur, que inclogui la signatura electrónica del personal 
administratiu i de serveis que hagi realitzat la copia i que garanteixi l'autenticiat i la 
integritat de a copia. 

El docuinent electronic obtingut té la consideració de copia autentica, als efectes del 
que preveuen els articles 30 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, i 46 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre. La incorporació de documents en suport paper als tramits i 
procediments administratius que es tramitin per via electrónica es fa mitjan<;ant la 
copia electrónica deis documents en suport paper descrita anteriorment. 

3. Quan un procediment iniciat electronicament no es tramiti totalment en suport 
electronic, l'organ competent pot procedir a la reproducció en suport paper de les 
sol·licituds, comunicacions altres documents electronics, mitjan<;ant copia simple que 
incorpori un mecanisme de codi segur de verificació, per tal de continuar la tramitació 
de l'expedient. Aquesta possibilitat s'ha d'entendre sense perjudici de l'obligació de 
I'Administració de conservar !'original electronic, quan el mateix contingui actes 
administratius que afectin a drets o interessos particulars . L'accés al document 
electronic original s'haura de fer a través de la Seu electroni.ca. 

Article 60. Arxh.• electronic de documents 

1. L'Administració municipal podra arxivar per mitjans electronics tots els documents 
que es produeixin en l'exercici de les seves funcions, de manera que es compleixin els 
termes previstos a l'article 45.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de regim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i la Llei 
10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents. La reproducció en suport electronic de 
documents en suport paper es fara de conformitat amb el procediment .de compulsa 
previst en aquesta Ordenan<;a. 

En el suposit de documents emesos originariament en paper, deis quals s'hagin 
efectuat copies electroniques, es podra procedir a la destrucció deis originals, en els 
termes i amb les condicions que estableixi I'Administració municipal, de conformitat 
amb la normativa aplicable. 
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1. L'administració municipal utilitzara mitjans electronics en les seves comunicacions 
amb la ciutadania sempre que així ho hagi sol·licitat o consentit, en qualsevol deis 
procediments administratius tramitats a l'administració municipal, excepte en els casos 
en que reglamentariament s'hagi establert la seva obligatorietat. 

2. El consentiment de les persones interessades podra tenir caracter general pera tots 
els procediments que els relacionen amb l'administració municipal o per a un o diversos 
procediments, que es tramitin o no per via electronica , La sol·licitud i el consentiment, 
en tot cas, es podran emetre i recavar per mitjans electronics. A tal efecte a la Seu 
electronica s'habilitaran els mitjans per tal que la persona interessada pugi formalitzar 
l'acceptació per rebre notificacions electroniques. Aquestes dades s'incorporaran al 
registre de dades electroniques de contacte deis ciutadans. 

3. En els procediments administratius iniciats a instancia de part, les sol ·licituds d'inici 
contindran un apartat on l'interessat podra escollir el mitja pel qua_l desitja ser notificat 
i, en el cas d'optar per la notificació electronica, haura de consignar obligatoriament una 
adrec;a de correu electronic i/o telefon mobil per rebre l'avís de notificació i la paraula 
de pas necessaria per accedir a la plataforma de notificacions electroniques, si així s'ha 
previst en aquell procediment concret. Aquestes dades s'incorporaran al registre de 
dades electroniques de contacte deis ciutadans. 

Article 63. Modificació del mitja de notificació 

1. Durant la tramitació deis procediments, la persona interessada podra requerir a 
l'organ o entitat corresponents que les notificacions successives no es practiquin per 
mitjans electronics. En aquest cas, caldra fer servir qualsevol altre mitja admes per 
l'article 59 de la Llei 30/199 2, de 26 de novembre, de regim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, excepte quan la 
notificació electronica tingui caracter obligatori. Igualment, ·durant la tramitació d'un 
procediment no electronic, l'interessat podra requerir a l'organ o a l'entitat corresponent 
que les notificacions successives es practiquin de forma electronica. 

2. Aquest requeriment no sera efectiu quan s'apreci"i mala fe o abús de dret per part del 
ciutada o la ciutadana que pugui implicar la paralització de l'exercici de la funció 
administrativa. 

3. Quan, com a consequencia de la utilització de diferents mitjans, electronics o no 
electronics, es practiquin diverses notificacions d'un mateix acte administratiu, 
s'entendra que es produeixen tots els efectes jurídics derivats de la notificació, indos 
l'inici del termini pera la interposició deis recursos que siguin procedents, a partir de la 
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primera de les notificacions correctament practicada. L'administració podra advertir-ha 
en el contingut de la mateixa. notificació. 

Article 64. Requisits per rebre notificacions i acreditació de la identitat 

l. L'administració municipal publicara en la Seu electrónica i per a cada procediment, 
els mitjans electrónics que es poden utilitzar com a mitjans d'identificació per accedir a 
les notificacions electróniques. 

2. Qualsevol persona interessada que manifesti la seva voluntat de ser notificada per 
mitjans electrónics haura de facilitar a l'administració municipal una adre<;a de correu 
electrónic o d'un teleton móbil per a rebre, mitjan<;ant correu eléctrónic o SMS 
respectivament, l'avís que l'informi del dipósit de la notificació electrónica. Aquest avís 
és merament informatiu i no té caracter de notificació . Aquestes dades s'incorporaran al 
registre de credencials electróniques deis ciutadans. 

3. Per a l'accés a les notificacions de procediments en els que s'hagi previst la 
identificació mitjan<;ant sistemes de signatura electrónica ordinaria amb paraula de pas 
d'un sol ús o mitja equivalent, aquesta es remetra al correu electrónic o telefon móbil 
consignats a efectes d'avís recollit o bé en el formulari d'inici o bé en el registre de 
credencials electróniques deis ciutadans de I'Administració municipal. S'advertira 
d'aquest extrem en el formulari on es reculli el consentiment per efectuar la notificació 
electrónica . 

4. L'administració municipal no es fa responsable quan, per motius tecnics, l'avís per 
aquests mitjans no arribi a la persona interessada . 

Article 65. Eféctes de la notificació 

l. La notificació efectuada d'acord amb els criteris establerts en els articles anteriors, 
s'entendra practicada a tots els efectes legals, en el moment en que es produeixi l'accés 
al seu contingut. 

2. El sistema de notificació acredita la data i hora de la posada a disposició de .l'acte 
notificat i de l'accés al seu contingut per part de la persona inter,essada, així com 
qualsevol causa tecnica que impossibiliti alguna de les circumstancies anteriors. 

3. La practica de la notificació es podra acreditar, a tots els efectes legals, amb el 
justificant que genera el sistema i que recull les evidencies electróniques del procés. 

4. Si la persona interessada no accedeix en 10 dies naturals al seu contingut s'entem:lra 
que la notifiCació ha estat rebutjada als efectes del que preveu l'article 59 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de regim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, excepte que d'o_fici o a instancia de la persona 
interessada es comprovi la impossibilitat tecnica o material· de l'accés a la seva adre<;a 
electrónica. 

Article 66. La notificació per compareixenc;a en l'ambit tributari 

l. En el cas que no sigui possible efectuar la notificació a l'interessat o al seu 
repre?entant per causes no imputables a I'Administració municipal i s'hagi intentat al 
menys dues vegades al domicili fiscal, o al lloc designat per l'interessat, si es tracta d'un 
procediment iniciat a sol·licitud d'aquest, es faran constar en l'expedient les 
circumstancies. deis intents de notificació. Sera suficient un sol intent quan el destinatari 
consti com a desconegut al domicili o lloc esmentat. 

2, En els supósits deis paragrafs anteriors, es citara a l'interessat o el seu representant 
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una sola 

En tot cas, la compareixenc;a haura de produir-se en el termini de 15 dies naturals, 
comptats des del següent al de la publicació al tauler d'edictes electronic. Transcorregut 
el termini indicat sense compareixer, la notificació s'entendra produ"ida a tots els efectes 
legals el dia següent al del venciment del termini assenyalat. 

4. Quan l'inici d'un procediment o qualsevol deis seus tramits s'entenguin notificats i no 
hagin comparegut l'obligat tributari o el seu representant, es tiridra per notificat de les 
successives actuacions i diligencies del dit procediment, i es mantindra el dret que li 
assisteix a compareixer- hi en qualsevol moment. No obstant, les liquidacions que es 
dictin en el procediment i els acords d'alienació deis béns embargats hauran d'ésser 
notificats d'acord amb el que s'estableix a la Llei general tributaria . 

TÍTOL NOVE. REGISTRE ELECTRÓNIC 

Article 67. Registre electronic 

l. Es crea el Registre electronic que s' integra a tots els efectes en el Registre general de 
I'Administració municipal. 

2. La gestió del registre electronic depen de Secretaria general qui sera responsable de 
la seva disponibilitat i seguretat. 

3. L'administració municipal no és responsable de l'ús fraudulent que els usuaris 
realitzin del registre electronic. A tal efecte, els usuaris assumeixen la responsabilitat de 
custodia deis elements necessaris per a la seva auteríticació, l'establiment d'una 
connexió segura i la utilització de signatura electronica, així com les conseqüencies que 
puguin derivar-se del seu ús incorrecte o negligent. 

Article 68. Accés al registre electronic 

l. L'accés al registre electronic es realitza a través de la seu electronica de I'Ajuntament 
de Santa Coloma de Cervelló. 

2. L'accés al Registre electronic es podra fer durant les 24 hores del dia, tots els dies de 
l'any. El Registre . electronic es regira per la data i l'hora oficials que s'acreditara 
mitjanc;ant un servei de consignació electronica de data i hora sincronitzat ainb. aquella. 

3. La seva seguretat es regira per allo establert en el Reial Decret 3/2010, de 8 de 
gener, i la seva interoperabiliat pel Reial Decret 4/2010, de 8 de gener. 

4. Els requisits tecnics mínims necessaris per a l'accés i utilització del registre electronic 
es publiquen en la Seu electronica de I'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló. 
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Article 69. Documents 'que es poden ·presentar en el registre electronic 

l. En el ~egistre electronic es poden presentar els següents tipus de documents: 

a. Documents electronics normalitzats corresponents als serveis, procediments i 
tramits especificats a la seu electrónica i que seran d'ús obligatori per aquests 
tramits. L'inventari de procediments i tramits i els corresponents models 
normalitzats s'aprovaran per Decret d'Aicaldia. 

Els models normalitzats respectaran els estandards d'interoperabilitat legalment 
establerts. Cas que en aquests s'hagi de consignar dades emmagatzemades als 
sistemes propis o pertanyents a altres administracions, es podran incloure 
comprovacions automatiques o, fins i tot, oferir el formulari complimentat, en tot 
o en part, amb objecte que el ciutada verifiqui la informació i, en el seu cas, la 
modifiqui i completi . . 

b. Qualsevol sol·licitud, escrit o comunicació no relacionada amb els tramits i 
procediments a que es refereix l'apartat anterior, sempre i quan es compleixin 
els estandards de format i els requisits de seguretat aprovats i publicats a la seu 
electrónica, en els termes previstos a l'article 24.2.b de la Llei 11/2007, de 22 de 
juny. A ta l efecte, I'Administració municipal posa a ~isposició deis interessats un 
mecanisme de sol·licitud generic. 

c. Sol·licituds, escrits i comunicacions dirigides a altres administracions públiques 
amb les quals s'hagi subscrit el corresponent conveni de col·laboració . 

2. Qualsevol sol·licitud, escrit o comunicació que l'interessat presenti davant el registre 
electronic diferent deis relacionats en l'epígraf anterior, o que no compleixi els requisits 
tecnics i de signatura necessaris per a l'accés al registre electronic, s'ha de tenir per no 
presentat, sense produir cap efecte, sense perjudici de comunicar immediatament a 
l'interessat aquesta circumstancia indicant- li, d'acord amb la normativa vigent, els 
registres i llocs habilitats. 

3. En el cas de presentació de documents en el registre de manera presencial, el 
registre podra digitalitzar el document d'acord amb el que estableixi la present 
Ordenanc;a i els procediments que s'aprovin. 

Article 70. Presentació de documentació annexa i complementaria 

l. En cas de ser necessari es pot aportar documentació complementaria que compleixi 
els estandards de format i els requisits de seguretat aprovats i publicats a la seu 
electrónica. Cas que s'aportin copies digitalitzades de documents en paper, aquestes 
s'hauran d'autenticar mitjanc;ant la signatura electrónica avanc;ada _del ciutada. 

2. Quan aquesta documentació no es presenti en el mateix acte que la sol·licitud, escrit 
o document, pe 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 haura d'indicar aquest número d'entrada. 

3. El que disposa I'Apartat 1 del present article s'entén sense perjudici di dret de 
l'interessat a presentar la documentació annexa i comp lementaria al registre general, o 
per qúalsevol altre mitja admes pera normativa vigent. 
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2. S'ha. d'advertir a l'usuari que la no emissió de creditatiu o la recepció d'un 
missatge d'indicació d'error o deficiencia de la presentació suposa que no es considera 
produ'ida la recepció de l'escrit, sol·licitud o comunicació, i que ha de realitzar la 
presentació en un altre moment o utilitzant altres mitjans admesos legals . 

3. En 1 cas de presentació de documents electronics de qualsevol tipus que continguin 
virus informatics, programes espíes o, en general, qualsevol tipus de codi maliciós, es 
considera sense més tramit que els mateixos no han estat presentats, i se suspen 
immediatament qualsevol operació que requereixi el seu procés o utilització. En aquest 
cas, es remet a l'interessat un correu electronic informatiu al respecte. 

Article 72. Interrupció del servei 

1. El funcionament del registre electronic de I'Ajun'tament de Santa Coloma de Cervelló 
només es pot interrompre per causes tecniques i durant el temps imprescindible. 

2. La interrupció planificada s'haura d'anunciar als usuaris amb la maxima antelació 
possible i mentre duri aquesta situació. En tot cas, a la seu electrónica corresponent 
s'informara sobre la suspensió temporal del serve i, la previsió de durada de la mateixa 
i, si s'escau, de l'adopció de mesures correctives de la situació. 

3. En cas d'interrupció del servei la presentació haura de fer-se en un altre moment o 
utilitzant altres mitjans admesos legalment. En cap cas es podra demanar 
responsabilitat per la interrupció del servei del registre electronic per causes alienes a 
I'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló. . 

Article 73. Comput de terminis 

l. L'inici del comput deis terminis es determina pel que estableix l'apartat 4 de l'article 
26 de la Llei 11/2007, de 22 de juny. 

2. Als efectes del comput de terminis, la recepció de documents en un dia inhabil 
s'entendra efectuada el primer dia habil següent. Seran considerats dies inhabils per al 
registre electronic els així declarats pera tot el territori estatal, per l'ambit territorial de 
Catalunya i les festes locals. 

3. En cap cas la presentació electrónica de documents comporta la modificació deis 
terminis establerts legalment, excepció feta de la possible prorroga del termini de 
presentació de documents en els suposits que la impossibilitat de presentació el darrer 
dia, porti causa en una anomalía del registre electronic per causes alienes al 
preseptador. 

4. No resulta d'aplicació allo disposat a l'article 48.5 de la Llei 30/1992, .de 26 de 
novembre. 
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Article 74. Procediment de coor.d.in¡:¡ció i supe"~visió deis tramits i procediments 
accessibles per via electronica . 

l. La verificació sobre el · compliment deis tramits i procediments accessibles per via 
electrónica correspon a l'organ designat a aquest efecte per !'Alcalde. 

2. Aquest organ sera l'encarregat de definir un docu'ment de coordinació i superVISIO 
amb tots els elements necessaris per avaluar el compliment deis tramits i procediments 
accessibles per via electrónica establerts en aquesta Ordenanc;a. 

Article 75. Cataleg de tramits i procediments accessibles per via electronica 

Els tramits i procediments accessibles eri cada moment per via electrónica s'inclouran, 
als efectes d'illformació als ciutadans i les ciutadanes, en el corresponent . Cataleg, 
mitjanc;ant un decret d'alcaldia, que s'incorporara a la seu electrónica prevista en 
aquesta Ordenanc;a. 

Article 76. Aprovació de programes, aplicacions, maquinari, dispositius 
recursos electronics 

Les normes de posada en funcionament deis diferents programes i aplicacions que 
implantin l'ús deis mitjan electronics en l'actuació administrativa seran aprovats per 
Decret de I'Aicaldia de I'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló. 

TÍTOL ONZE. FACTURA ELECTRÓNICA 

Article 77. Factura electronica 

l. L'Administració municipal accepta expressament la utilització de mitjans electronics 
en la remissió de les factures a ella destinada, en els termes previstos en aquest article. 

2. El lliurament de les factures electroniques s'efectuara o bé a la bústia habilitada a tal 
efecte a la seu electrónica o bé a través de qualsevol plataforma de facturació 
electrónica adherida al servei de factura · electrónica de les administracions públiques 
catalanes gestionat pel Consorci AOC, en qualsevol deis formats acceptats per .aquest 
servei. 

3. La presentació de factures en format electronic sera obligatoria pels subjectes 
establerts a la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrónica i 
creació del registre comptable de factures en el sector Públic : 

a. Societats anonimes; 

b. Societats de responsabilitat limitada; 

c. Persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tinguin 
nacionalitat espanyola; 

d. Establiments permanents i sucursals d'entitats no residents en territori 
espanyol en els termes que estableix la normativa tributaria; 

e. Unions temporals d'empreses; 

f. Agrupació d'interes economic, Agrupació d'interes economic europea, Fons de 
Pensions, Fons de capital risc, Fons d'inversions, Fons d'utilització d'actius, 
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Article 78. Reclamacions 1 ~ ~ !!} 
;; ~ 

1. Les persones que considerin que no es traba fsponible
0
.{J · informació de caracter 

públic que hauria d'estar pub licada, d'acord amb ri;ji1cipi · publicitat activa i que es 
disposa en el Títol IV d'aquesta ordenan<;a, podran p · · ar una queixa davant l'organ 
competent en materia .d'informació pública a través del sistema d'avisos, queixes · i 
suggeriments. Aquest organ haura de realitzar la comunicació corresponent en un 
termini maxim de 10 dies des que es va registra la reclamació, o en el termini 

. determinat pels compromisos de qualitat establerts pel propi sistema d'avisos, queixes i 
suggeriments, en casque sigui inferior. 

2. Davant la resolució, acte o omissió de l'organ competent en materia d'accés a la 
informació pública, podra interposar-se una reclamació davant l'organisme 
corresponent, amb caracter potestatiu i previ a la seva impugnació en via contenciosa 
administrativa, d'acord amb allo establert a la normativa vigent en materia de . 
transparencia, i amb els terminis i vies de reclamació, terminis de resolució i en els 
termes de notificació que s'hi estableixin . 

Article 79. Infraccions 
1. Es consideren infraccions molt greus: 

a. La desnaturalització del sentit de la informació, la reutilització de la qual 
estigui subjecta a formes d 'ús limitat o autorització previa. 

b. L'alteració molt greu del contingut de la informació, la reutilització de la qual 
estigui subjecta a formes d'ús limitat o autorització previa. 

2. Es consideren infraccions greus: 

a. La reutilització de documentació sense haver obtingut la corresponent 
autorització en els casos en que aquesta sigui requerida. 

b. La reutilització de la informació per una finalitat diferent per la que es va 
concedir 

c. L'alteració greu del contingut de la informació, la reuti lització de la qual estigui 
subjecta a formes d'ús limitat o autorització previa. 

d. L'incomp liment greu d 'altres condicions imposades per a l'ús limitat, en 
l'autorització previa o en la normativa reguladora aplicable. 

3. Es consideren infraccions lleus: 

a. La manca de menció de la data de la darrera actualització de la informació. 

b. L'alteració lleu del contingut de la informació, la reutilització de la qual estigui 
subjecta a formes d'ús limitat o autorització previa. 

c. L'absencia de cita de la font d'acord amb allo previst en aquesta ordenan<;a . 
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d. L'incompliment lleu d'altres condicions imposades per a l'ús limitat, en 
l'autorització previa b en la normativa reguladora aplicable. 

Article 80. Sancions 
l. Per la comissió de les infraccions recollides en aquest Títol, s'imposaran les sancions 
següents: 

a. Sanció, de rnulta de 1.501 a 3.000 euros per la comissió d'infraccions molt 
greus. 

b. Sanció de multa de 751 a 1.500 euros perla comissió d'infracdons greus. 
c. Sanció de multa de 100 a 750 euros perla comissió d'infraccions lleus. 

2. Per la comissió d'infraccions molt greus i greus recollides, a més de les sancions 
previstes en els paragrafs a) i b), es podra sancionar amb la prohit>ició de reutilitzar 
documents sotmesos a autorització o forma d'ús limitat durant un període de temps 
entre 1 i S anys, i amb la revocació de l'autorització o forma d'ús limitat concedida. 

3. Les sancions es graduaran atenent a la naturalesa de la informació reutilitzada, al 
volum d'aquesta informació, els beneficis obtinguts, al grau d'intencionalitat, als danys i 
perjudicis causats, en particular als que es refereixen a la protecció de dades de 
caracter personal, a la reincidencia i a qual~evol altra circumstancia que sigui rellevant 
per determinar el grau d'antijuridicitat i de culpabilitat presents en la concreta actuació 
infractora. 

Article 81. Regim jurídic 
l. La potestat sancionadora s'exercira, en tot allo que no estigui previst en aquesta 
ordenan<;á, de conformitat amb el que disposa el Títol IX de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de regim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú i el Tftol VIII de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de regim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya. 

2. El regim sancionador previst en aquesta ordenan<;a s'entén sense perjudki de la 
responsabilitat civil o penal en que es pugui incórrer, que es fara efectiva d'acord amb 
les corresponents normes legals. 

Article 82. Órgan competent 
Sera competent per la imposició de les sancions per infraccions comeses contra les 
disposicions d'aquesta ordenan<;a l'organ que resulti -del que disposa la Llei 7/1985, del 
2 d'abril, reguladora de les bases del regim local. 

Article 83. Regim disciplinari 
L'incompliment de les disposicions d'aquesta ordenan<;a en l'ambit de la transparencia 
i l'accés a la informació, pel personal al servei de I'Ajuntament, sera sancionat de 
conformitat amb la normativa vigent en materia de transparencia i en la normativa de 
caracter disciplinari. 

DISPOSICIONS TRANSITÓRIES 

Primera. Aplicació progressiva 

Aquesta Ordenan<;a s'anira aplicant progressivament en funció de les disponibilitats 
tecniques, recursos i mitjans materials necessaris per a la seva correcta implantació, en 
els termes establerts per la legislació vigent. 
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diversos 

El procediment d'accés a la informació pública i les demés previsions en relació amb 
aquest dret previstes en aquesta ordenan<;a, s'aniran implantant progressivament en les 
termes establerts en la legislació vigent sobre la materia. 

DISPOSICIONS ADDICIONALS 

Primera. EACAT 

El _registre auxiliar telematic associat a la Extranet de les Administracions Catalanes 
(EACAT) habilitat per a la recepció i tramesa de les sol ·licituds, escrits i comunicacions 
entre aquest ens i la resta d'administracions públiques adherides a I'EACAT i les 
anotacioris corresponents als serveis d'administració electrónica, que el Consorci AOC o 
altres ens supramunicipals, previ conveni, prestin a aquesta corporació, queda integrat 
directament en el registre general electronic creat en l'article 62 d'aquesta ordenan<;a. 
Tanmateix aquell registre tindra funcions de garantia de la disponibilitat de la prestació 
24x7 deis serveis previstos, en cas de problemes tecnics que puguin afectar al registre 
general. 

DISPOSICIONS FINALS 

Primera. Regulació de nous procediments i tramits 

A partir de !'entrada en vigor d'aquesta Ordenan<;a, qualsevol regulació que s'efectu'i de 
nous procediments i tramits administratius, o modificació deis existents, haura de 
preveure la possibilitat de la seva tramitació per. mitjans eledronics i s'ajustara a les 
condicions i als requisits previstos en aquesta Ordenan<;a. La seva regulació s'ajustara 
al procediment d'incorporació previst al capítolséte de I'Ordenan<;a. 

Segona. Adaptació a la normativa municipal 

L'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló es compromet a adaptar la normativa 
municipal a les previsions d'aquesta Ordenan<;a. 

Tercera. Entrada en vigor 

Aquesta Ordenan<;a entrara en vigor un cop s'hagi publicat completament el seu text al 
Butlletí Oficial de la província de Barcelona i hagi transcorregut el termini previst en 
l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, .reguladora de les bases del regim local. 

ANNEX I. 

GLOSARITERMINOLÓGIC 
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Bon govern. Els principis i regles sobre la qualitat deis serveis i el funcionament de 
I'Administració pública i els principis etics i les bones practiques d'actuació als quals han 
d'ajustar la seva actuació els alts carrecs de l'administració, els carrecs directius i la 
resta de personal al servei de I'Administració pública, amb l'objectiu d'assolir la majar 
transparenCia, qualitat i equitat en el seu funcionament. 

Dret d'accés a la informadó pública. El dret subjectiu que es reconeix als ciutadans 
per a sol·licitar i obtenir la informació pública en els termes i condicions que regula 
aquesta llei. 

Document electronic. Informació de qualsevol naturalesa en forma electrónica, 
arxivada en un suport electronic i susceptible d'identificació i tractament diferenciat. 

Expedient electronic. Conjunt de documents electronics corresponents a un 
procediment administratiu, sigui quin sigui el tipus d'informació que continguin. , 

Govern obert. Les mesures per a establir una relació i un dialeg permanent i 
bidireccional entre l'administració i els ciutadans en relació a la definició i aplicació de 
les polítiques públiques i per a implementar i desenvolupar els instruments de 
participació i col·laboració ciutadana en els assumptes públics. 

Grups d'interes. Les persones físiques o jurídiques de caracter privat que fan 
actuacions de participació activa en polítiques públiques o en processos de presa de 
decisions a Catalunya amb la finalitat d'influir en l'orientaciÓ' d'aquestes polítiques en 
defensa d'un interes propi o de tercers, o d'un interes general. 

Informació pública. Grau de coneixement constitu.lt a partir de dades i document, 
sigui quin sigui el seu format o suport, que es traben en disposició . d'algun ' deis 
subjectes descrits en l'ambit d'aplicació d'aquesta llei i que hagin estat produ"lts o rebuts 
en l'exercici de les seves funcions. 

Interoperabilitat. Capacitat deis sistemes d'informació, i per tant deis procediments 
als quals aquests donen suport, de compartir dades i possibilitar l'intercanvi 
d'informació, documentaciÓ' i coneixement entre ells. 

Portal de la Transparencia. Instrument basic, de creació potestativa, de gestió de 
documents públics per a donar compliment i efec_tivitat a les obligacions de 
transparencia establertes per la Llei, interconnectat amb el Portal de Transparencia de 
la Generalitat, de caracter general que inclou el Registre de grups d'interes, els canals 
de participació i els procediments participatius en tramit. 

Publicitat Activa. Obligació de facilitar de manera proactiva, és a dir, sense necessitat 
de demanda expressa i concreta per la ciutadania, la informació sobre dades i 
continguts de diversa naturalesa, que són referencials respecte tant de l'organització i 
funcionament, com de la presa de decisions i gestió deis recursos públics en els 
diversos sectors materials o camps d'actuació administrativa. 

Reutilització de la informació. És informació pública generada pels serveis 
municipals per al desenvolupament de les seves funcions i la finalitat principal de la 
seva publicitat és aprofitar els rendiments socials i economics que puguin derivar-se de 
la seva utilització per altres entitats, tant del sector privat com del públic 
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Transparencia. L'acció proactiva de I'Administració de donar a coneixer, amb caracter 
permanent i actualitzat, la informació rellevant relativa als seus ambits d'actuació, 
mitjan<;ant els instruments de difusió que permetin el més ampli i facil · accés als 
ciutadans i facilitin la seva participació en els assumptes públics. 

Aprovat en sessió del Ple 
de l'Ajuntament d'aquesta 
data 

2 4 SET. 2015 
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