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Us faig avinent que el Ple de I'Ajuntament, en sessió ordinária de data 24 d'abril de 2018, va
aprovar el següent acord:

"Resoldre les al'legacions presentades a I'aprovació inicial de l'Ordenanga
d'Ad m i n istració Electrón ica i aprovació defi n itiva.

ldentificació de I'expedient
Tipus d'acord: Acord de resolució d'al'legacions presentades a l'aprovació inicial de
l'Ordenanga d'Administració Electrónica de l'Ajuntament de Badalona i aprovació definitiva.
Organ que resol: Ple
Carácter de I'acord: Exhaureix la via administrativa
ANTECEDENTS
1. Acord de Ple d'aprovació inicial de l'Ordenanga d'Administració Electrónica de l'Ajuntament
de Badalona (en endavant OAE) , adoptat en sessió ordinária de 30 de gener de 2018.
2. L'expedient ha estat sotmés als trámits d'informació pública i d'audiéncia mitjangant la
publicació dels corresponents anuncis al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data
13 de febrer de 2018, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7559, de 15 de
febrer de 2018, al diari "El Periódico" de 12 de febrer de 2018 i al Tauler d'Anuncis de
l'Ajuntament.
3. lnforme emés per la cap del Departament d'Atenció Ciutadana, en data 6 d'abril de 2018,
en relació a les al'legacions presentades durant el termini d'informació pública iaudiéncia
d'aquest expedient, segons el qual es van presentar al'legacions, per part de l'Oficina Antifrau
de Catalunya (en endavant LOAC), amb data d'entrada, via EACAT, de27 de marg de 2018.
FONAMENTS DE DRET
Examen de les al'legacions presentades
De conformitat amb I'establert a l'art. 3.3 d) 1er. del Reial Decret12B12018, de 16 de marg,
pel qual es regula el régim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de
carácter nacional, el secretari general d'aquest Ajuntament, en data 13 d'abril de 2018, ha
emés un informe en relació a les al.legacions presentades per LOAC.
Les esmentades al'legacions i la seva proposta de resolució són les següents:
Al legació primera
En relació a I'apartat I de l'art. 2 de I'OAE, regulador de lámbit d'aplicació subjectiu.
LOAC considera convenient que es valori si la referéncia a les entitats descrites en els
subapartats d) i e) de l'aoartat 1 de l'art. 2 de I'OAE- "d) les entitats privades que emeten
factures a l'Ajuntament i al sector públic local, i en el subapartat e) /es soclefafs i les entitats
concesslonáries de servers públic municipals, quan així ho disposi el títolconcessional o ho
aprovin e/s seus órgans de govern, en /es seves relacions amb l'Ajuntament de Badalona i
amb els ciutadans, en el marc de la prestació de seryeis públics municipals i en l'exercici de
pofesfafs administratiyes de la seva competéncia."-, no s'hauria de
independent al sector públic local, a efectes d'una major claredat,

en un aoartat
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Vista l'observació formulada i l'apartat 1 de l'art. 2 de I'OAE, no hi ha cap motiu per tal no
adequar la redacció de I'esmentat precepte en el sentit en qué es proposa a I'al'legació i, en
conseqüéncia, es prooosa la seva estimació.
Al legació segona.
En relació a l'apartat 1 de l'art. 4 de I'OAE, regulador dels responsables de I'aplicació de
l'ordenanga.
LOAC considera convenient que on s'indica: "Els representants locals i els titulars de /es
unitats encarregades dels ámbits organitzatius de l'Ajuntament de Badalona poden ser
responsables del compliment dels deures i les obligacions establerts en aquesta Ordenanga",
es substitueixi la menció 'boden ser" per la de "són", per no deixar cap marge de dubte sobre
a qui s'atribueix la responsabilitat
Vista l'observació formulada i I'apartat 1 de I'art. 4 de I'OAE, no hi ha cap motiu per tal no
adequar la redacció de l'esmentat precepte en el sentit en qué es proposa a I'al'legació i, en
conseqüéncia, es prooosa la seva estimació.
Al legació tercera.
En relació a I'apartat g) de I'art. 5 de I'OAE, referit al principi de transparéncia.
LOAC recomana que s'afeqeixi l'adiectiu de 'bublica" quan s'aludeix a la informació a la oual
s'ha de facilitar la máxima difusió. oublicitat i transoaréncia, en coheréncia amb la normativa
reguladora de la transparéncia, accés a la informació pública i bon govern.
Vista recomanació formulada i l'apartat g) de l'art. 5 de l'OAE, no hi ha cap motiu per tal no
adequar la redacció de l'esmentat precepte en el sentit en qué es proposa a l'al'legació i, en
conseqüéncia, es proposa la seva estimació.
Al'legació quarta.
En relació a l'apartat b) de I'art. 6 de l'OAE, referit al principi d'accessibilitat i usabilitat.
LOAC recomana que on es fa la referéncia a "la utilització d'un llenguatge fácilment i
culturalment accessló/e de manera que aquests documents quedin intel'lectualment a l'abast
de la majoria de /es persones", es substitueixi per "la utilització d'un llenouatae fácilment i
culturalment accessible de manera que aquests documents resultin intel'lioibles". per no fer
referéncia a la capacitat de les persones sinó a una característica de la informació que es
conté en els actes i documents administratius que s'han de difondre per via electrónica.
Vista la recomanació formulada i l'apartat b) de l'art. 6 de I'OAE, no hi ha cap motiu per tal no
adequar la redacció de l'esmentat precepte en el sentit en qué es proposa a l'al legació i, en
conseqüéncia, es orooosa la seva estimació.
Al'legació cinquena.
En relació al Capítol ll del Títol ll de I'OAE, relatiu al portal de transparéncia i publicitat activa.
LOAC recomana. amb carácter oeneral, que es revisi I'articulat d'aquest capítol i formula
consideracions en relació amb els aspectes oue ooden tenir més relleváncia que es detallen
en les seqüents al'leqacions.
Vista la recomanació formulada, s'ha procedit a la revisió dels arts 21 a 26. ambdós inclosos.
de I'OAE i. en base a la referida revisió s'han resol les al'leoacions sisena. setena i vuitena
tal i com sequeix a continuació.
Al'legació sisena.
En relació a I'art. 21 de I'OAE, regulador de I'abast de les obligacions de publicitat activa.
LOAC recomana que es valori la conveniéncia de disoosar amb més nivell de detall ouina és
la informació a qué es refereixen les obliqacions de publicitat activa, en aplicació del principi
de transparéncia, així com d'afegir aquells casos en qué es consideri convenient ampliar els
continguts que cal difondre.
Vista la recomanació formulada i I'art. 21 de l'OAE, no hi ha cap motiu per tal no adequar la
redacció de I'esmentat precepte en el sentit en qué es proposa a l'al legació i, en
conseqüéncia, es orooosa la seva estimació.
Al'legació setena.
En relació a l'apartat 1 de l'art. 23 de I'OAE, regulador de les obligacions de publicitat activa.
LOAC recomana que ouan es fa referéncia a "la informació publicada s'actualitza de forma



Ajuntament de Badalona
Secretaria General

periódica i, preferentment, automáflca." es valori la conveniéncia d'especificar la periodicitat
de I'actualització.
Vista la recomanació formulada es considera que:
- L'apartat 2 de I'art. 23 de l'OAE preveu que el Portal de Transparéncia ha d'indicar la data
en qué s'ha actualitzat per darrera vegada i la data en qué s'ha de tornar a actualitzar la
informació.
- Atés que el Portal de Transparéncia está en procés d'integració dels sistemes d'informació,
la periodicitat i la forma d'actualització de dita informació s'ha definit en el Manual de Gestió
d'aquest Portal, a fi i efecte de que durant els primers anys del seu funcionament la
periodicitat es pugui adaptar a la realitat conforme es vagin consolidant i millorant els
esmentats sistemes d'informació actual.
En conseqüéncia, es proposa desestimar la recomanació formulada en l'al.leqació setena .

Al'legació vuitena.
En relació a l'apartat 2 de l'art. 24 de l'OAE, regulador dels límits a la publicitat activa.
LOAC recomana que es revisi la seva redacció oer no qenerar confusió.
Vista la recomanació formulada i I'apartat 2 de l'art. 24 de I'OAE, no hi ha cap motiu per tal no
adequar la redacció de l'esmentat precepte en el sentit en qué es proposa a l'al.legació i, en
conseqüéncia, es proDosa la seva estimació.
Al'legació novena.
En relació a l'art. 27 de I'OAE, regulador del principi general favorable a I'accés a la
informació pública.
LOAC suooereix oue es canvi'i la referéncia a afavonr /'accés o fayorable a /'accés. per Ia de
"oaranfia a/ dref d'accés". que resulta més aiustada al orincipi oeneral continout en la Llei
19/2014, del 29 de desembre.
Vist el suggeriment formulat i I'art. 27 de I'OAE, no hi ha cap motiu per tal no adequar la
redacció de l'esmentat precepte en el sentit en qué es proposa a l'al.legació i, en
conseqüéncia, es orooosa la seva estimació.
Al'legació desena.
En relació a I'apartat 2 de l'art. 28 de I'OAE, relatiu al régim jurídic aplicable.
LOAC recomana que es revisi el seu continqut, d'acord amb la doctrina de la Comissió de
Garantia del Dret d'Accés a la lnformació Pública i també recomana que s'adeoüi la seva
redacció al que es disposa a la DA 1a de la Llei 19/2014. del 29 de desembre.
Vista la recomanació formulada i l'apartat 2 de l'art. 28 de l'OAE, no hi ha cap motiu per tal no
adequar la redacció de I'esmentat en el sentit en qué es proposa a I'al.legació i, en
conseqüéncia, es proposa la seva estimació.
Al'legació onzena.
En relació a l'apartat 1 de l'art. 29 de I'OAE, regulador de la titularitat del dret d'accés a la
informació pública, el qual es remet a I'article 13.d) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.
LOAC recomana que es faci referéncia a la norma esoecífica de la Generalitat de Catalunva:
la Llei 19/2014, del 29 de desembre.
Vista la recomanació formulada i l'art. 29 de l'OAE, no hi ha cap motiu per tal no adequar la
redacció de I'esmentat precepte en el sentit en qué es proposa a l'al.legació i, en
conseqüéncia, es proposa la seva estimació.
Al'legació dotzena.
En relació a l'art. 30 de l'OAE, relatiu al concepte d'informació pública.
LOAC suqoereix que s'adeqüi la seva redacció a la definició d'informació pública continquda
a I'article 2 apartat b) de la Llei 19/2014. del29 de desembre.
Vist el suggeriment formulat i la redacció de I'art. 30 de l'OAE, no hi ha cap motiu per tal no
adequar la redacció en el sentit en qué es proposa a l'al.legació i, en conseqüéncia, es
proposa la seva estimació.
Al legació tretzena.
En relació a l'art. 31 de l'OAE, relatiu a la protecció de les dades personals
LOAC recomana oue es isi el continout de l'article oer adeo -lo a les orevisions
continoudes als articles 23 i 24 de la Llei19/2014, del 29 de desembre. que requlen de forma
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esoecífica les limitacions al dret d'accés a la informació pública derivades de la orotecció de
dades de carácter personal.
Vista la recomanació formulada i l'art. 31 de l'OAE, no hi ha cap motiu per tal no adequar la
redacció de l'esmentat precepte en el sentit en qué es proposa a I'al legació i, en
conseqüéncia, es oroposa la seva estimació.
Al legació catorzena.
En relació a l'art. 33 de I'OAE, sobre el procediment relatiu al dret d'accés a la informació
pública.
LOAC, en primer lloc, recomana que es revisi el contingut del referit article, d'acord amb les
orevisions continqudes en els articles 26 i ss de la Llei19/2014. del 29 de desembre. si el que
es pretén és regular de manera exhaustiva el procediment relatiu al dret d'accés a la
informació pública.
Resoecte de l'apartat seté del referit article, en el que s'estableix un termini de resolució de
les sol.licituds d'accés a la informació oública de trenta dies. recomana que s'adeqüi el termini
disposat a la orevisió leqal continquda a I'article 33 de la Llei 19/2014. del29 de desembre.
Respecte de I'apartat nové. suqoereix que es valori si convé esoecificar en quins casos
I'accés a la informació oública no és qratult. per a una maior seouretat iurídica.
Finalment, resoecte de I'apartat desé considera convenient que s'afeqeixi que '7a

contraprestació económica. no pot excedir el cost de l'operació. de conformitat amb el que

estableix l'article 37.2."
Vista la recomanació formulada i I'art. 33 de l'OAE, no hi ha cap motiu per tal no adequar la
redacció de I'esmentat precepte en el sentit en qué es proposa a l'al'legació excepte pel que
fa a l'especificació de quins casos l'accés a la informació pública no es gratuTta, atés que el
precepte en qüestió ja delimita els supósits en qué és gratuita.
En conseqüéncia, es orooosa la seva estimació parcial.

Al'legació quinzena.
En relació a l'apartat 3 de l'art. 37 de I'OAE, relatiu a la reutilització de la informació que
tingui la consideració de publicitat activa.
LOAC recomana que es revisi la referéncia la Llei 39/2015 d"1 d'octubre. atés que "semb/a"
que s'ha de referir a la Llei 3712007, del '16 de novembre. sobre reutilització de la informació
del sector oúblic.
Vista la recomanació formulada i l'art. 37 de l'OAE, no hi ha cap motiu per tal no adequar la
redacció de I'esmentat precepte en el sentit en qué es proposa a l'al'legaciÓ i, en
conseqüéncia, es oroposa la seva estimació.
Al legació setzena.
En relació a I'art. 40 de I'OAE, sobre la prohibició de drets exclusius.
LOAC recomana oue es revisi el seu continqut d'acord amb les previsions continoudes a
I'article 6 de la Llei 3712007. de 16 de novembre. si el que es oretén és reproduir aquest
article.
Vista la recomanació formulada s'ha procedit a la revisió de l'art. 40 i es considera aiustat al
que estableix l'art. 6 de la Llei 3712007. de 16 de novembre.
Al'legació dissetena.
En relació al Capítol Vl del Títol ll de l'OAE, regulador del tauler d'anuncis.
LOAC recomana. com a consideració oeneral del títol i I'articulat del caoítol Vl del Títol ll de
I'OAE, que s'ometi la referéncia a "edictes". ia que sota la denominació de tauler electrónic es
ooden abastar més continquts.
Vista l'observació formulada no hi ha cap motiu per tal no adequar la redacció de l'esmentat
precepte en el sentit en qué es proposa a l'al'legació i, en conseqüéncia, es orooosa la seva
estimació.
Al legació divuitena.
En relació al segon parágraf de l'art. 64 de l'OAE, sobre la publicitat de trámits i actuacions.
LOAC considera convenient que on s'indica: '?ambé es oublicard en /a seu e/ecfrdnlca e/s
centres o dependéncies on es pugui exercir el dret per part dels ciutadans.". s'esoecifiqui el

dret de qué es tracta per a una major seguretat jurídica.
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Vista I'observació formulada i l'art. 64 de I'OAE, no hi ha cap motiu per tal no adequar la
redacció de l'esmentat precepte en el sentit en qué es proposa a l'al.legació i, en
conseqüéncia, es prooosa la seva estimació.
Al'legació dinovena.
En relació a l'apartat 3 de l'art. 100 de l'OAE, referit a I'impuls de la licitació electrdnica. .

LOAC recomana que on s'indica: "La tramitació electrónica dels procediments de contractació
pública haurá de ser íntegra, de principi a fi, garantint en tot moment ta posada a disposició
dels licitadors i altres rnferessafs per mitjans telemátics de tota la documentació i informació
que es consideri oportuna,...", es revisi la conveniéncia de mantenir la menció a "que es
considerioportuna", d'acord amb la Llei 19/2014. del 29 de desembre.
Vista la recomanació formulada i I'aparat 3 de l'art. 100 de l'OAE, no hi ha cap motiu per tal
no adequar la redacció de l'esmentat precepte en el sentit en qué es proposa a l'al.legació i, a
més, atesa l'entrada en vigor, el passat 9 de marg, de la Llei 1912017, de I de novembre, de
contractes del sector públic, consideren necessari introduir-hi menció d'aquesta Llei.
En conseqüéncia, es prooosa la seva estimació.
Al'legació vintena.
En relació a l'art. 102 de I'OAE, regulador de la publicitat de les licitacions, en la que es fa
referéncia a la Llei 1912013, del 9 de desembre.
LOAC entén que. a banda d'esmentar la Llei básica estatal. també caldria fer referéncia a la
Llei 19/2014, del29 de desembre de la Generalitat de Catalunva.
Vista la recomanacióformulada il'art. 102 de I'OAE, no hi ha cap motiu per tal no adequar la
redacció de I'esmentat precepte en el sentit en qué es proposa a l'al.legació i, a més, atesa
l'entrada en vigor, el passat 9 de marg, de la Llei 1912017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic, consideren necessari introduir-hi menció d'aquesta Llei.
En conseqüéncia, es prooosa la seva estimació.
Al'legació vint-i-unena.
En relació a l'art. 109 de l'oAE, regulador del procediment d'accés a la informació.
LOAC suooereix que es revisi la seva redacció tot tenint en comote les orevisions de l'art. 164
del Text refós de la Llei municioal i de réqim local de Catalunva. aorovat pel Decret leqislatiu
212003. del28 d'abril.
Vist el suggeriment formulat i l'art. 109 de I'OAE, no hi ha cap motiu per tal no adequar la
redacció de l'esmentat precepte en el sentit en qué es proposa a I'al.legació i, en
conseqüéncia, es prooosa la seva estimació.
Al'legació vint-i-dosena.
En relació a la disposició addicional tercera recomana especificar el títol de la resolució
d'Alcaldia, de 231912O10, publicada al BOP del 171111201o, a la qual s'hi fa referéncia, per
major seguretat.
Respecte d'aquesta al'legació, s'ha d'informar que les resolucions de l'Alcaldia no tenen títol.
En conseqüéncia, es prooosa la seva desestimació.
Normativa aolicable a la tramitació de l'aprovació definitiva de l'ordenanca d'administració
electrónica de l'Aiuntament de Badalona.
El procediment per a l'aprovació de l'ordenanga objecte d'aquest informe ve determinat per
l'art. 60 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret
17911995, de 13 de juny, en relació a l'art. 178. 1 Decret Legislatiu 212003, de 28 d'abril, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de régim local de Catalunya (TRLMRLC) i,
és el següent: a) Aprovació inicial Ple; b) lnformació pública i audiéncia dels interessats, per
un període de trenta dies, perqué puguin presentar reclamacions i suggeriments; c) Resolució
de totes les reclamacions i els suggeriments presentats i aprovació definitiva del ple, amb
publicació posterior del text íntegre del reglament.
Les al'legacions formulades per LOAC a l'aprovació inicial de ROM, pretenen incidir en
aquells aspectes que, directament o indirecta, guarden relació amb els ámbits sobre els que
recauen les funcions generals que la Llei 1412008, del 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de
Catalunya atribueix a l'esmentada Oficina, amb I'objectiu d'enfortir la integritat de les
institucions i dels servidors públics.
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La competéncia per a l'aprovació de les ordenances municipals ve atribu'ida al Ple de la
Corporació per l'art. 52.1 d) i 178 TRLMRLC, resultant d'aplicació la regla general, establerta
per I'art. 47.1 de la LRBRL, de majoria simple del membres presents a la sessió plenária.
En conseqüéncia, i d'acord amb l'article 172 del vigent Reglament d'organització,
funcionament i régim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28
de novembre, no hi ha cap tipus d'obstacle legal ni reglamentari per tal que, conforme a les
previsions de l'article 82.2 de la própia norma, l'Ajuntament Ple, previ dictamen de la
Comissió d'estudi, informe i consulta de l'Ambit de Badalona Democrática, resolgui les
al.legacions en el sentit proposat i aprovi definitivament l'Ordenanga d'Administració
Electrónia
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
PRIMER.- Estimar les al legacions primera, segona, tercera quarta, cinquena, sisena,
vuitena, novena, desena, onzena, dotzena, tretzena, quinzena, dissetena, divuitena,
dinovena, vintena, vint-i-unena, presentades per l'Oficina Antifrau de Barcelona, amb data
d'entrada en el Registre General d'aquest Ajuntament de 23 de marg de 2018, a l'acord
d'aprovació inicial de la modificació de I'Ordenanga d'Admnistració Electrónica de
l'Ajuntament de Badalona, adoptat pel Ple de I'Ajuntament en data 30 de gener de 2018, en
base a les argumentacions jurídiques de l'informe emés pel secretari general, en data 13

d'abril de 2018, indicades a la part expositiva d'aquest acord i que es donen per reproduldes.
En conseqüéncia, els textos dels articles de I'OAE, que han estat objecte de les esmentades
al.legacions, una vegada introduldes les modificacions resultants de la seva estimació,
queden redactats de la següent manera:

- La redacció de l'arl.2 de l'OAE, una vegada incorporada l'al legació primera de LOAC, és
la següent :

uArt. 2. Ambit d'aplicació subjectiu.
1.- Aquesta Ordenanga és d'aplicació a I'Ajuntament de Badalona, que a aquesfs
efectes, inclou tot el sector públic local:

E/s drgans administratius integrants de I'Ajuntament de Badalona.
Els organismes públics i entitats de dret públic vinculades o dependents de

l'Ajuntament de Badalona.
Les soclefafs mercantils i altres entitats de dret privat vinculades o dependents de

I'Ajuntament de Badalona quan exerceixin potestats administratives i en
aquells continguts d'aquesta Ordenanga que específicament es refereixin a
les mateixes.

2.- També s'inclouen dins de l'ámbit subjectiu d'aplicació d'aquesta ordenanga:

a) Les enfifafs privades que emeten factures a I'Ajuntament i al sector p(tblic
local.

b) Les soclefafs i /es entitats concessionáries de serveis públics municipals,
quan així ho dlsposi el títol concessional o ho aprovin e/s seus órgans de
govern, en /es seves relacions amb l'Aiuntament de Badalona i amb els
ciutadans, en el marc de la prestació de serveis públics municipals i en
I'exercicide potestafs administratives de Ia seva competéncia.

3.- Aquesta Ordenanga és aplicable a Ia ciutadania, entenent per tal els que tinguin
capacitat d'obrar davant les Administracions públiques, quan utilitzin mitjans
electrónics en /es seyes relacions amb I'Ajuntament de Badalona i el sector públic
local.
D'acord amb I'article 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de /es Administracions públiques, tenen capacitat d'obrar davant
I'Ajuntament de Badalona:
Les persones físrgues o jurídiques que ostentin capacitat d'obrar d'acord amb les

normes civils.
Els menors d'edat per a l'exercici i defensa d'aquells dels seus drets i rnferessos

I'actuació dels quals estigui permesa per I'ordenament jurídic sense /'assisféncia
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de la'persona que exerceixi la pátria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el
supdsft dels menors incapacitats, q.tan I'extensió de Ia incapacitació afecti
I'exercici i defensa dels drefs o rnferessos de qué es tracti.

Els grups d'afectats, /es unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis
independents o autónomg en e/s casos en qué així ho declariexpressament una
llei."

- La redacció de l'apartat 1 de I'art. 4 de I'OAE, una vegada incorporada l'al'legació segona
de LOAC, és la següent:

"Art. 4. Responsab/es de l'aplicació de l'ordenanga
1.- Els representanfs /ocals i els titulars de /es unitats encarregades dels ámbits
organitzatius de l'Ajuntament de Badalona són responsaó/es del compliment dels
deures i les obligacions esfab/erfs en aquesta ordenanga."

- La redacció de l'apartat g) de l'art. 5 de I'OAE, una vegada incorporada l'al.legació tercera
de LOAC, és la següent :

"Art. 5. Principis organitzatius de I'administració electrónica.
. . ./..
g) Principi de transparéncia.
Que obliga a facilitar la máxima difusió, publicitat i transparéncia de la informació
pública que constien e/s arxius i de les actuacions administratives, de conformitat
amb la legislació sobre transparéncia del sector públic i la resta de I'ordenament
jurídic."

- La redacció de l'apartat b) de l'art. 6 de I'OAE, una vegada incorporada l'al.legació quarta
de LOAC, és la següent :

"Art. 6. Principis de difusió de la informació administrativaelectrónica.
.../...
b)Principi d'accessibilitat i usabilitat.
Que garanteix:
L'ús de sisfemes senzills que permetin obtenir informació d'interés ciutadá, de

manera rápida, segura i comprensible.
L'ús de criteris unificats en la visualització de la informació que permetin una millor

difusió informativa, seguint els criteris i e/s esfdndards internacionals i europeus
d' accessibilitat i tractament documental.

La comprensló dels actes idocuments administratius utilitzant, en la mesura possrb/e,
un llenguatge fácil i culturalment accessible de manera gue aguesfs documents
resu lti n i ntel.l i gi bles.

La posada a disposició dels ciutadans i /es ciutadanes amb discapacitats o amb
dificultats especials dels mitjans necessaris perqué puguin accedir a la informació
administrativa a través de mitjans electrónics, seguint els criteris i estándards
general ment reconeguts. "

- La redacció de I'arl. 21 de I'OAE, una vegada incorporada les al.legacions cinquena i

sisena de LOAC, és la següent :

"Art. 21. Abast de /es obligacions de publicitat activa
1.- Les obligacions de publicitat activa s'hauran d'exercir per via electrónica,

preferentment a través del Portal de Transparéncia, com a canal que garanteix la
integritat, veracitat i actualització de la informació publicada.
2.- D'acord amb la implantació de l'administració electrónica I'Ajuntament de
Badalona facilitará la máxima difusió, publicitat i transparéncia de la informació que
constials seus arxius i de les actuacions administratives, de conformitat amb la resta
de I'ordenament jurídic, i amb les bones práctiques reconegudes.
3.- D'acord amb l'article B de la Llei 19/2014, detransparéncia, accés a la informació
pública i bon govern, s'inclou com a publicitat activa la informació relativa a:
a)L'organització in stitucional i I' estructura ad ministrativa
b) La gestió económica, comptable, pressupostária i patrimonial.
c) Les decisions i les actuacions amb una relleváncia jurídica especial.
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d) la plantilla, la relació de llocs de treball iel régim retributiu.
e) Els procediments administratius relacionats amb I'exercici de /es competéncies
municipals
f) Els contractes i convenis
g) Les convocatóries il'atorgament de subvencions iels ajuts públics
h) Els informes i esfudls
i) Els plans, els programes I /es memóries generals
j) La informació estadística
k) La informació geográfica
l) Les matéries I /es actuacions Ia publicitat de /es guals s'estableixi per norma
m) Qualsevol matéria d'interés públics, i les informacions que siguin demandades
amb més freqüéncia per via de I'exercici del dret d'accés a la informació pública
4.- L'Ajuntament de Badalona publicará per iniciativa própia i de manera
progressiva, aquella informació QUa, en atenció a /es seves peculiars
característiques, potencíi' la transparéncia, permeti una major rendició de comptes i
afavoreixi l'exercicidels drets de la ciutadania, així com aguella que ofereixi major
utilitat per al conjunt de la societat i per a l'impuls i desenvolupament de la
activitat económica i, especialment, la proposada per Ia Comissió de Garantia
del dret d'accés a la informació pública o per Xarxa de Governs Transparents
de Catalunya."

- La redacció de l'apartat 2 de l'art. 24 de I'OAE, una vegada incorporat les al'legacions
cinquena ivuitena de LOAC, és la següent :

"Art. 24. Límits a la publicitat activa
.../...
2.- Per a garantir el principi d'igualtat i Ia máxima transparéncia en la difusió de la
informació, I'Ajuntament aplicará els criteris de ponderació de I'interés públic,
esfab/erfs en I'art. 24. 2 de la Llei 19/ 2014, del 29 de desembre, de transparéncia,
accés a Ia informació pública i bon govern, en el procediment de resolució dels
eventuals conflictes que poguessin produir-se, sense perjudici del valor informatiu
dels dictámens dels órgans de control."

- La redacció de I'arl.27 de l'OAE, una vegada incorporat I'al'legació novena de LOAC, és
la següent:

"Art. 27. Principi general de garantia del dret d'accés a la informació pública.
Es garantirá l'accés a la informació pública. En el cas que concorri algun límit a
l'accés o alguna causa d'inadmissió de sol'licituds d'accés, es motivará la resposta o
resolució, exposant quants fonaments justifiquin la desestimació total o parcial o la
inadmissió r, sl escau, el termini durant el qual persisteixi la impossibilitat d'accés i
publicació".

- La redacció de l'apartat 2 de l'art. 28 de I'OAE, una vegada incorporada I'al legació desena
de LOAC és la següent :

"Art. 28. Régim jurídic aplicable.
.../...
"2. L'accés dels interessafs a/s documents dels procediments administratius en trámit
es regeix pel que determina la legislació sobre régim jurídic i procediment
administratiu. L'accés a la informació pública en /es matéries que tenen establert un
régim d'accés especial és regulat per la seva normativa específica i, amb carácter
supletori, per la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparéncia, accés a la
informació pública i bon govern."

- La redacció de I'arl.29 de l'OAE, una vegada incorporada l'al'legació onzena de LOAC,
és la següent :

"Art. 29. Titularitat deldret.
1. Són titulars del dret d'accés a la informació pública a la que es refereix I'art. 2 b) de
la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparéncia, accés a la informació pública i
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bon govern, fofes /es persones a títol individual o en nom i representació de qualsevot
persona jurídica legalment constituida.
2. Aquest dret es pot exercir a partir dels sefze anys i no es esfá condicionat a la
concurréncia d'un interés personal, no es troba subjecte a motivació i no requereix la
invocació de cap norma.
3. El dret d'accés a la informació publica s'ha d'exercir sense cap condició de
nacionalitat, veinatge o similar i amb independéncia de la formació, recursos,
circumstáncies personals o condició o situació social, axd sense perjudici dels
requisits que en cada cas estableixin /es //eis. "

- La redacció de l'art. 30 de I'OAE, una vegada incorporat I'al'legació dotzena de LOAC, és
la següent :

"Art. 30. Concepte d'informació pública.
"Es informació pública aquella elaborada per I'Ajuntament i la que aquest té en el seu
poder com a conseqüéncia de la seva activitat o de l'exercici de les seyes funcions,
inclosa la que li subministren altres sub.¡'ecfes obligats d'acord amb el que estableix la
Llei 19 19/2014, del 29 de desembre, de transparéncia, accés a la informació pública
i bon govern."

- La redacció de l'art. 31 de I'OAE, una vegada incorporada I'al.legació tretzena de LOAC,
és la següent :

"Art. 3l.Protecció de dades personals.
l.- Les sol'licituds d'accés a la informació pública han de ser denegades si /a

informació gue es desitja obtenir conté dades personals especialment protegides.
2.- Els subJ'ecfes obligats al compliment del que estableix aquest Capítol han de
promoure la major difusió i accés possrb/es a la informació pública, sense detriment
del dret a la protecció de les dades personals.
3.- En I'exercici del dret d'accés a la informació pública, són aplicables els límits
derivats de la protecció de dades de carácter personal que regula I'article 21 de la
Llei 19/2014, de 29 de desembre. Quan la informació contingui dades especialment
protegides, la publicitat només es durá a terme prévia dissociació o anonimització.
4.- En la resolució de /es sol-licituds d'accés a la informació pública, només es podrá
facilitar informació que contingui dades especialment protegides quan l'afectat hi
consenteixi expressament per escrit.
Si la informació conté dades merament identificatives relacionats amb I'organització,
funcionament o activitat pública de l'órgan, es concedirá amb carácter general
l'accés, llevat que en el cas concret prevalguila protecció de dades personals o altres
drets constitucionalment protegits.
Si la informació no conté dades especialment protegides, es podrá concedir l'accés,
prévia ponderació de l'interés públic en la divulgació de Ia informació i el dret a la
protecció de dades dels afectats, aplicant per a aixó, entre altres, els criteris
esfab/erfs en I'article 24.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i qualsevol altre
que adoptin conjuntament la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la lnformació
Pública i l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Després d'aquesta ponderació,
sl es prefengués facilitar informació que contingués dades personals, s'ha de dur a
terme préviament el trámit d'al'legacions previsf a la Llei 19/2014, de 29 de
desembre.
5.- En el cas gue es faciliti la informació de forma dissociada, de manera que
s'impedeixi la identificació de /es persones afecfades, no será aplicable el que
disposen els apartats 2 i 3.
6.- Amb carácter general en les resolucions d'accés s'informará de forma expressa a
la persona interessada que la normativa de protecció de dades personals será
d'aplicació al tractament posterior de /es dades obtingudes a través de I'exercici del
dret d'accés.
7.- En el no previst en el present article es aplicable el que disposa el Reglament
(UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abrilde 2016, relatiu a la
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protecció de /es persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la
lliure circulació d'aquesfes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE
(Reglament general de protecció de dades), així com en la legislació en matéria de
protecció de dades de carácter personal."

La redacció de l'apartat 3 de l'art. 37 de l'OAE, una vegada incorporada l'al'legació quinzena
de LOAC, és la següent :

"Art. 37. Criteris generals.
.../...
3.- En particular, la reutilització de la informació que tingui la consideració de
publicitat activa tant en aquesta Ordenanga com en la Llei 19/2014, de I de
desembre, de transparéncia, accés a la informació pública i bon govern, seguirá
sempre la modalitat de reutilitzacó sense subjecció a sol'licitud prévia i/o condicions
específiques i s'oferirá en formats electrónics llegibles per máquines ien format obert
que permetin la seva redistribució, reutilització i aprofitament en els termes que
preveu la LIei 27/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació
del sector públic, així com en la Norma Técnica d'lnteroperabilitat sobre reutilització
de recursos de la informació, aprovada per Resolució de 19 de febrer de 2013, de la
Secretaria d'Estat de Administracions Públiques o norma que la substitueixi."

- En relació al títol del Capítol Vl del Títol ll de I'OAE i el seu articulat, una vegada
incorporada l'al.legació dissetena de LOAC, on diu: "Tauler d'Edictes Electrónic" ha de dir:
"Tauler Electrónic"

- La redacció de I'art. 64 de I'OAE, una vegada incorporada l'al'legació divuitena de LOAC,
és la següent :

"Art. 64. Publicitat de trámits i actuacions
En la seu electrónica es publicará una relació de tofs els trámits i actuacions per
mitjans electrónics. Per a cadascun dels trámits es fará constar la seva descripció i
codi identificatiu.
També es publicará en la seu electrónica e/s cenfres o dependéncles on es pugui
exercir eldret d'accés a la informació púhlica per part dels ciutadans."

- La redacció de I'apartat 3 de I'art. 100 de I'OAE, una vegada incorporada I'al legació
dinovena de LOAC, és la següent :

Art. 100. impuls de la licitació electrónica.
.../.. .

3.- La tramitació electrónica dels procediments de contractació pública haurá de ser
íntegra, de principi a fi, garantint en tot moment la posada a disposició dels licitadors i
altres interessats per mitjans telemátics de tota la documentació i informació
preceptuada per la Lleí 19/2017, de I de novembre de contracfes del secfor
públic i per Ia Llei 9/2014, del 29 de desembre, de transparéncia, accés a la
informació pública i bon govern i, d'altra informació gue es eonsideri oportuna,
a través del pertil de contractanf, sense perjudici de la utilització d'altres mitjans de
publicitat en e/s casos exigits per la legislació vigent en matéria de contractació del
secfor públic o en aquells en gué es decideixi voluntáriament pels órgans de
contractació."

- La redacció de l'apartat 1 de l'art. 102 de I'OAE, una vegada incorporada l'al'legació
vintena de LOAC, és la següent :

"Art. 102. Publicitat de /es licitacions.
1.- Tots els contractes adjudicats per I'Ajuntament de Badalona s'hauran de publicar
en el Portal de Transparéncia, fent referéncia precisa als extrems continguts en
I'article 13 de Ia Llei 19/2014, de transparéncia, accés a la informació públíca i
bon govern i en la Llei 19/2017, de I de novembre, de contractes del sector
públic."

La redacció de l'art. 109 de I'OAE, una vegada incorporada I'al'legació vint-i-unena de
LOAC, és la següent :
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"Art. 109. Procediment d'accés a la informació.
Per als casos en qué els membres de la Corporació tinguin dret a accedir a
informacions i documents que no estiguin ja publicats, el procediment de sol'licitud
dels mateixos, , de conformitat amb I'art. 164 del Text refós de la Llei municipal i
de régim local de Catalunya, aprovat pel Decret legíslatiu A2003, del 28 d'abril,
serd e/ següent:
a) El portaveu del grup polític sol'licitará, mitjangant eltrámit electrónic habilitat amb
aquest objecte, la informació interessada.
b) La sol'licitud donará lloc a un expedient electrónic que seguirá el procediment
establert.
c) Quan no es disposi la informació sol-licitada en suport informátic o per qualsevol
motiu fos més operatiu I'accés mitjangant posada a disposició presencial de la
documentació, es citará al sol'licitant; traslladant I'hora o l'horari d'atenció en qué es
procedirá a la posada a disposició presencialde la documentació.
d) Excepte supdsds excepcionals degudament motivats, el termini máxim per a
resoldre les sol'licituds d'informació regulades en e/ present article será de 5 dies."

SEGON.- Estimar parcialment l'al'legació catorzena presentada per l'Oficina Antifrau de
Catalunya, en el sentit d'estimar les recomanacions efectuades respecte de l'art. 33 de I'OAE
consistents en: (1) la revisió del contingut de l'esmentat article a la vista de les previsions dels
arts. 26 i ss de la Llei 1912014, del 29 de desembre, (2) l'adequació del termini de resolució
de les sol'licituds d'accés a la informació pública, al previst en I'art. 33 de la Llei 19/2014, del
29 de desembre i (3) afegir en I'apartat desé del meritat art. 33 que '/a contraprestació
económica, no pot excedir e/ cosf de l'operació, de conformitat amb el que estableix l'article
37.2."
Altrament, es desestima l'observació de LOAC d'especificar a l'apartat nové de l'art. 33 de
I'OAE els casos en qué l'accés a la informació pública no es gratuila. Tot aixó, en base a les
argumentacions jurídiques de l'informe emés pel secretari general, en data 13 d'abril de 2018,
indicades a la part expositiva d'aquest acord i que es donen per reproduldes.
En conseqüéncia, el text de l'art. 33 de l'OAE, objecte de l'al'legació catorzena, una vegada
introduides les modificacions resultants de la seva estimació, queda redactat de la següent
manera:

"Art. 33. Procediment relatiu aldret d'accés a la informació pública.
1.- El procediment relatiu al dret d'accés a Ia informació pública es troba regulat
als arfs 26 í següents de la Lleil9/2014, del 29 de desembre.
2.- Les sol'licituds d'accés a la informació pública es poden presentar per qualsevol
mitjá, presencialment a I'Oficina d?ssisféncra en Matéria de Reglsfres o
electrónicament a través del trámit accessrb/e des del Portal de Transparéncia i la
seu electrónica de I'Ajuntament.
3.- Les sol'licituds d'accés a la informació s'han de poder tramitar amb l'ús de
qualsevol mecanisme de signatura electrónica.
4.- L'exercici del dret d'accés no queda condicionat a la concurréncia d'un interés
personal, ni resta subjecte a motivació, ni requereix la invocació de cap norma.
5.- Si /a sol'licitud d'informació es formula en termes imprecisos o /nassa gendrlcs es
comunicará a la persona interessada perqué concreti i especifiqui la informació a la
qual vol tenir accés en el termini máxim de deu dles. Si s'escau es prestará
assessora/nenf i asslsféncia a la persona interessada perqué pugui concretar la seva
sol'licitud.
6.- En e/ cas gue es doni alguna causa d'inadmissió es resoldrá concretant les
causes d'inadmissió de la sol'licitud. Quan Ia informació gue se sol'licita es trobi en
fase d'elaboració i s'hagi de fer pública, la resolució d'inadmissió indicará la data
prevista per a la seva difusió.
7.- Quan la informació sol'licitada pugui afectar a drets o rnferessos de terceres
persones, es donará trasllat de la sol'licitud perqué en el termini de deu dies puguin
presentar les al'legacions gue considerin oportunes.
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B.- Es vetllará perqué /es so/'ÍblÍuds d'accés a Ia informació es resolguin al més aviat
posslb/e i, en qualsevol cas, en el termini máxim d'un mes, a comptar del dia
següenf a la recepció de la sol{icitud.
9.- L'Ajuntament substituirá la resolució del procediment d'accés a la informació
pública per la comunicació de la informació pública sol'licitada excepte en aquells
casos en qué s'hagi produit oposició de tercers o I'accés sigui parcial.
10.- L'accés a la informació pública és gratuit si /es dades són consultades en el lloc
on es troben dipositades o bé si la informació o /es dades estan disponibles en format
electrónic, cas en el que hauran de ser lliurades electrónicamenf sl així ha estat
manifestat per la persona interessada.
11.- Les ordenances fiscals fixaran la contraprestació económica a qué, en el seu
cas, pot restar subjecta I'expedició de cópies en paper i la transposició a formats
diferents de I'original. La contraprestació económica, no pot excedir el cost de
I'operació, de conformitat amb el que estableix l'article 37.2. de la Llei 19/2014,
del 29 de desembre de transparéncía, accés a la informació pública i bon
govern.
12.- A les notificacions que s'emetin en matéria d'accés a la informació s'ha de fer
constar expressamenf /a possibilitat d'interposar contra la resolució recurs de
reposició, reclamació davant la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la lnformació
Pública, o recurs contenciós-administratiu."

TERCER.- Desestimar les al'legacions setena, setzena i vint-i-dosena presentades per
l'Oficina Antifrau de Catalunya respecte de l'apartat 1 de l'art. 23, I'art. 40 i la Disposició
addicional tercera de l'OAE respectivament, en base a les argumentacions jurídiques de
l'informe emés pel secretari general, en data 13 d'abril de 2018, indicades a la part expositiva
d'aquest acord i que es donen per reprodu'ides.
QUART.- Aprovar amb carácter definitiu la redacció final de l'Ordenanga d'Administració
Electrónica de l'Ajuntament de Badalona, el text de la qual incorpora les modificacions
assenyalades en els punts primer i segon d'aquest acord, com a conseqüéncia de les
al legacions estimades, i que es transcriu a continuació:
'oRDENANqA D',ADMTNTSTRACtÓ ELECTRÓNrCA
PREAMBUL
Un dels majors canvis experimentats per la societat en els darrers anys, ve representat per
l'aparició i el desplegament de les noves tecnologies de la societat i la informació, canvi al
que les administracions públiques no poden estar-ne alienes.
Aquests canvis han tingut el seu reflex també en l'ámbit normatiu. lnicialment és van efectuar
modificacions tímides a la llei 3011992 de 26 de novembre de régim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJPAC) i per facilitar la
progressiva adaptació és va aprovar la Llei 1112007 de 22 de juny d'Accés Electrónic dels
ciutadans als serveis públics locals (LAE). lgualment a nivell de Catalunya es van aprovar la
Llei 261201O de 3 d'agost de régim jurídic i de procediment de les AAPP de Catalunya i la Llei
2912010 de 3 d'agost de l'ús de mitjans electrónics al sector públic de Catalunya. Aquesta
legislació estipulava una procediment administratiu ordinari i paral'lelament un procediment
administratiu electrónic voluntari. Aquest fet va configurar un asimétric grau d'implantació en
els diferents nivells territorials, prácticament en termes de voluntarietat amb una clara
desigualtat per als ciutadans en funció del territori i administració on pretenguessin fer valdre
els seus drets a l'accés electrónic.
lgualment durant aquests anys s'han dictat diverses normes que han anat incidint en la
creació d'una nova administració electrónica amb I'objectiu de ser més eficient, eficag com
són la normativa de simplificació administrativa (Llei 1612015 de 21 de juliol, de simplificació
de l'activitat administrativa de I'Administració de la Generalitat de Catalunya i dels governs
locals de Catalunya i d'impuls a I'activitat económica, i la Llei 2012013 de 9 de desembre de
garantia de la unitat de mercat) com són les lleis de transparéncia i bon govern (Llei 19/2013
de 9 de desembre, de transparéncia, accés a la informació pública i bon govern i la Llei
1912014 de 29 de desembre, de transparéncia, accés a la informació pública i bon govern).
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Després de quasi 10 anys de les previsions normatives de la LAE, és dibuixa un nou
paradigma amb l'aprovació de la Llei 3912015 d'1 d'octubre del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques (LPACAP) i la Llei 4012015 d'1 d'octubre del Régim
Jurídic del sector Públic (LRJSP), lleis que venen a establir un únic procediment administratiu
electrónic i estableixen l'obligació de les administracions de treballar en aquest nou
procediment amb l'objectiu de paper zero.
L'Ajuntament de Badalona en aquesta línia ha impulsat el desplegament d'una plataforma
electrÓnica i per tal d'assegurar i ajudar a la implantació d'aquesta nova administració
electrÓnica ha empés la creació de les comissions d'estudi d'aplicació de les lleis LPACAP i

LRJSP, així com la comissió d'estudi d'una ordenanga d'administració electrónica que faci de
model normatiu i adaptatiu a la realitat municipal i el seu sector públic.
L'ordenanga d'administració electrónica (OAE) de Badalona que s'estructura en sis Títols i un
total de 111 articles.
El Títol I está dividit en tres capítols. El Capítol primer fa referéncia a l'ámbit d'aplicació
establint-se que no és solament l'administració municipal sinó també s'estén la seva aplicació
a tot el sector públic municipal (organismes autónoms, societats municipals i ens adscrits com
Consorcis i Fundacions). El capítol ll fa referéncia als principis de I'administració electrónica,
principis organitzatius, principis de difusió de la informació, principis d'accés i principis de
promoció interadministrativa en matéria d'administració electrónica. El Capítol lll esta dedicat
als drets i deures dels ciutadans i dels drets dels interessats en el procediment administratiu
electrónic i que configura un estatus del nou ciutadá electrónic.
El Títol ll que és un dels més extens (articles 16 a34) i que fa referéncia a la transparéncia i

difusió de la informació administrativa per mitjans electrónics, El Capítol I fa referéncia a la
seu electrdnica, instrument que ha d'esdevenir la porta electrónica a la corporació local i el
capítol ll regula el portal de transparéncia i publicitat activa i regula de forma incipient la
regulació de les dades que obligatóriament ha de publicar l'Ajuntament. El Capítol lll fa
referéncia al dret d'accés a la informació pública d'acord amb la normativa de transparéncia.
El Capítol ll regula el foment del govern obert per mitjans electrónics. El Capítol V fa
referéncia a la reutilització a la informació establint-se els criteris, condicions i tarifes. El
Capítol Vl regula abastament el Tauler electrónic, el seu funcionament, cómput de terminis,
efectes, i protecció de dades.
El Títol lll es el títol més petit de l'ordenanga peró dedicat a un tema importantissim com es la
identificació i signatura electrónica regulant la política de signatura municipal, els mecanismes
d'identificació i signatura de ciutadans i ciutadanes.
El Títol lV que és potser el més extens es dedica al Procediment Administratiu Electrónic,
regulant tots els seus aspectes des de l'inici al final. En aquest aspecte es detalla el
funcionament del Registre Electrónic únic, Ies oficines d'assisténcia en matéria de registre, la
tramitació de totes les fases del procediment per via electrónica. El Capítol lll es dedica a la
notificació electrónica, el Capítol lV a l'axiu electrónic i el Capítol V a la gestió electrónica
dels órgans col'legiats, preveient-se les notificacions i comunicacions en aquest format per
tots els órgans municipals, i la videoacta pel ple de la corporació (que ja es preveu en el
ROM) i la possibilitat de participació dels seus membres a distáncia mitjangant
videoconferéncia.
El Títol V está dedicat a la contractació electrónica preveient-se el procediment contractual
electrónic en tots els seus aspectes, des de la consulta a la presentació i adjudicació dels
contractes.
El Títol Vl está dedicat a les comunicacions electróniques internes, posant especial atenció
en les comunicacions i I'accés a la informació per part dels membres de la Corporació.
Les Disposicions Transitóries regulen diferents aspectes per tal de fer aplicables alguns dels
aspectes que s'imposen en la present ordenanga.
TITOL I. DISPOSICIONS GENERALS
CAPíTOL I. AMBIT D'APLICACIÓ
Article 1. Objecte.
Aquesta Ordenanga regula la utilització dels mitjans electrónics per tal de garantir els principis
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de simplificació, transparéncia, proximitat i servei efectiu a la ciutadania, la tramitació del
procediment administratiu i la participació ciutadana per aquests mitjans. Per tant, aquesta
Ordenanga té per objecte:
a) Reforgar els drets i facilitar el compliment dels deures que han de regir les relacions per

mitjans electrónics de la ciutadania amb I'Ajuntament de Badalona.
b) Ampliar els principis generals per al desenvolupament de l'administració electrónica, la

transparéncia i la participació per mitjans electrónics en l'ámbit de l'Ajuntament de
Badalona.

c) lmpulsar i establir els principis reguladors i els efectes jurídics de la utilització dels mitjans
electrónics en l'activitat administrativa en les relacions entre I'Ajuntament de Badalona i la
ciutadania.

d) Desenvolupar el procediment administratiu comú per a la gestió administrativa de
l'Ajuntament de Badalona, en aplicació de les Lleis 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i 4012015, d'1

d'octubre, del Régim Jurídic del Sector Públic.
e) Fixar les condicions d'ús de la factura electrónica en les relacions jurídiques entre

proveldors de béns i serveis i l'Ajuntament de Badalona.
Article 2. Ambit d'aplicació subjectiu.
1.- Aquesta Ordenanga és d'aplicació a l'Ajuntament de Badalona, que a aquests efectes,
inclou tot el sector públic local:
a) Els órgans administratius integrants de l'Ajuntament de Badalona.
b) Els organismes públics i entitats de dret públic vinculades o dependents de l'Ajuntament

de Badalona.
c) Les societats mercantils i altres entitats de dret privat vinculades o dependents de

I'Ajuntament de Badalona quan exerceixin potestats administratives i en aquells
continguts d'aquesta Ordenanga que específicament es refereixin a les mateixes.

2.- També s'inclouen dins de l'ámbit subjectiu d'aplicació d'aquesta ordenanga:
Les entitats privades que emeten factures a l'Ajuntament i al sector públic local.
Les societats i les entitats concessionáries de serveis públics municipals, quan així ho disposi

el títol concessional o ho aprovin els seus órgans de govern, en les seves relacions amb
I'Ajuntament de Badalona i amb els ciutadans, en el marc de la prestació de serveis
públics municipals i en l'exercici de potestats administratives de la seva competéncia.

3.- Aquesta Ordenanga és aplicable a la ciutadania, entenent per tal els que tinguin capacitat
d'obrar davant les Administracions públiques, quan utilitzin mitjans electrónics en les seves
relacions amb l'Ajuntament de Badalona i el sector públic local.
D'acord amb l'article 3 de la Llei 39/2015, d'l d'octubre, del ProcedimentAdministratiu Comú
de les Administracions públiques, tenen capacitat d'obrar davant I'Ajuntament de Badalona:
Les persones fÍsiques o jurídiques que ostentin capacitat d'obrar d'acord amb les normes

civils.
Els menors d'edat per a l'exercici i defensa d'aquells dels seus drets i interessos I'actuació

dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assisténcia de la persona que
exerceixi la pátria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supósit dels menors
incapacitats, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i defensa dels drets o
interessos de qué es tracti.

Els grups d'afectats, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis
independents o autónoms, en els casos en qué així ho declari expressament una llei.

Article 3. Ambit d'aplicació objectiu.
1.- Aquesta Ordenanga s'aplicará a les actuacions en qué participi I'Ajuntament de Badalona
i, concretament, a les següents:
a) Les relacions amb la ciutadania que tinguin carácter jurídic administratiu.
b) La consulta per part de la ciutadania de la informació pública administrativa i de les dades

administratives que estiguin en poder de l'Ajuntament.
c) La realització dels trámits i procediments administratius, de conformitat amb el que

preveu aquesta Ordenanga.
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2.- Els principis generals continguts en aquesta Ordenanga són aplicables, així mateix, a les
comunicacions de la ciutadania no sotmeses a les normes del procediment administratiu, i de
manera especial la comunicació d'avisos i d'incidéncies, la presentació de reclamacions i

queixes, la formulació de suggeriments, la realització de preguntes als órgans locals i les
peticions i altres formes de participació, mentre no siguin objecte d'una regulació específica.
3.- L'Ajuntament de Badalona garantirá I'accés de la ciutadania als serveis electrónics a
través d'un sistema de diversos canals que compti, almenys, amb els següents mitjans:
a) Oficines d'assisténcia en matéria de registre, les quals posaran a disposició de la

ciutadania de forma lliure i gratuila els mitjans i instruments necessaris per exercir els
drets reconeguts en la present Ordenanga, havent de comptar amb assisténcia i

orientació sobre la seva utilització, bé a cárrec del personal de les oficines en qué
s'ubiquen o bé per sistemes incorporats al mateix mitjá o instrument.

b) Punts d'Accés General Electrónic als diferents órgans de l'Ajuntament i del sector públic
local, disponibles per a la ciutadania a través de xaxes de comunicació.

c) Serveis d'atenció telefónica que, en la mesura que els criteris de seguretat i les
possibilitats técniques ho permetin, facilitin a la ciutadania l'accés a les informacions i

serveis electrdnics a qué es refereixen els apartats anteriors.
Article 4. Responsables de I'aplicació de l'ordenanga
1.- Els representants locals i els titulars de les unitats encarregades dels ámbits organitzatius
de I'Ajuntament de Badalona són responsables del compliment dels deures i les obligacions
establerts en aquesta ordenanga.
2.- L'Alcaldia, determinará l'órgan o unitats administratives responsables del compliment de
les diferents obligacions previstes en aquesta Ordenanga.
CAPITOL II. PRINCIPIS GENERALS
Article 5. Principis organitzatius de l'administració electrónica.
Principi de servei a la ciutadania.
Que obliga a impulsar l'accés electrónic a la informació, els trámits i els procediments
administratius, per tal de possibilitar la consecució més eficag dels principis de transparéncia
administrativa, proximitat i servei a la ciutadania.
Principi de simpl ificació adm inistrativa.
L'objectiu del qual és assolir una simplificació i integració dels processos, procediments i

trámits administratius, i de millorar el servei a la ciutadania, aprofitant l'eficiéncia que
comporta la utilització de técniques d'administració electrónica, en particular eliminant tots els
trámits o les actuacions que es considerin no rellevants i redissenyant els processos i els
procediments administratius, d'acord amb la normativa aplicable, utilitzant al máxim les
possibilitats derivades de les tecnologies de la informació i la comunicació.
Principi d'impuls de mitjans electrónics.
Que obliga a impulsar decididament l'ús efectiu dels mitjans electrónics en el conjunt de les
seves activitats i, en especial, en les relacions amb la ciutadania, aplicant els mitjans
personals i materials pertinents i les mesures necessáries perqué siguin efectius, així com
establint incentius per fomentar la utilització dels mitjans electrónics entre la ciutadania.
Principi de neutralitat tecnológica.
Que garanteix la realització de les actuacions regulades en aquesta Ordenanga, amb
independéncia dels instruments tecnológics utilitzats, de manera que siguin la mateixa
evolució tecnológica i l'adopció de les tecnologies dins de la societat les que determinin la
utilització dels mitjans tecnológics que, a cada moment, siguin més convenients, evitant
especialment concertacions amb el sector privat que s'allunyin de l'interés general. I de forma
particular, la promoció de l'ús de software de codi obert en l'administració electrónica.
Pri nci pi d'i nteroperabil itat.
Que garanteix l'adopció dels estándards d'interoperabilitat, respectant criteris de seguretat,
adequació técnica i economia de mitjans, perqué els sistemes d'informació utilitzats siguin
compatibles i es reconeguin amb els de la ciutadania i els d'altres Administracions.
L'Ajuntament aprovará quantes Normes Técniques d'lnteroperabilitat siguin necessáries,
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d'acord amb el Reial Decret 412010, de B de gener, pel qual es regula I'Esquema Nacional
d' I nteroperabilitat en l'ám bit de l'admi nistració electrónica.
Principi de confidencialitat, seguretat i protecció de dades.
Que garanteix la protecció de la confidencialitat i seguretat de les dades de la ciutadania, de
conformitat amb els termes definits a la normativa sobre protecció de dades i a les altres
normes relatives a la protecció de la confidencialitat de les dades. Seran objecte d'especial
protecció les dades personals dels ciutadans i les ciutadanes continguts en la informació que
usin en comú els diferents órgans i departaments de I'Ajuntament de Badalona.
Principi de transparéncia.
Que obliga a facilitar la máxima difusió, publicitat i transparéncia de la informació pública que
consti en els arxius i de les actuacions administratives, de conformitat amb la legislació sobre
transparéncia del sector públic i la resta de l'ordenament jurídic.
Principis d'eficácia, eficiéncia i economia.

Aquests principis presidiran la implantació dels mitjans electrónics que, en particular, es
realitzará segons els següents criteris:
L'impacte i la utilització per part de la ciutadania dels serveis municipals afectats.
Els col lectius de població als quals s'adrega.
Les millores assolibles per la prestació del servei.
La integració dels sistemes de relació amb la ciutadania, amb la resta de l'organització

municipal i amb els seus sistemes d'informació.
El nivell d'esforg técnic, organitzatiu i económic requerit.
La maduresa i disponibilitat de les tecnologies.
Principi de cooperació.
L'objectiu del qual és millorar el servei a la ciutadania i l'eficiéncia en la gestió, establint
convenis, acords i contractes amb els col legis professionals, associacions i altres entitats,
per facilitar la relació dels seus associats i clients amb I' Ajuntament de Badalona.
Principi de participació.
Que obliga a promoure l'ús dels mitjans electrónics en l'exercici dels drets de participació, en
especial el dret de petició, els drets d'audiéncia i informació pública, la iniciativa ciutadana,
les consultes i la presentació de queixes, reclamacions i suggeriments, així com el debat
públic i l'expressió d'idees i opinions, a través de diferents tipus d'instruments propis dels
mitjans electrónics, respectant en qualsevol cas els principis de bona fe i d'utilització
responsable.
Article 6. Principis de difusió de la informació administrativa electrónica.
Principi de responsabilitat
L'Ajuntament de Badalona és responsable de la veracitat i autenticitat de la informació
pública difosa i de la qualitat dels serveis oferts a través dels mitjans electrónics d'acord amb
el que preveu la legislació vigent.
Principi d'accessibilitat i usabilitat.
Que garanteix:
L'ús de sistemes senzills que permetin obtenir informació d'interés ciutadá, de manera rápida,

segura i comprensible.
L'ús de criteris unificats en la visualilzació de la informació que permetin una millor difusió

informativa, seguint els criteris i els estándards internacionals i europeus d'accessibilitat i

tractament documental.
La comprensió dels actes i documents administratius utilitzant, en la mesura possible, un

llenguatge fácil i culturalment accessible de manera que aquests documents resultin
intel'ligibles.

La posada a disposició dels ciutadans i les ciutadanes amb discapacitats o amb dificultats
especials dels mitjans necessaris perqué puguin accedir a la informació administrativa a
través de mitjans electrónics, seguint els criteris i estándards generalment reconeguts.

Principi de la qualitat de la informació i els serveis electrónics.
L'Ajuntament ha de garantir la disposició d'informació complerta, actualitzada, ben
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organitzada, clara i comprensible i disponible per als ciutadans i ciutadanes. L'aplicació de les
técniques de gestió documental ha de permetre conservar els documents i garantir la seva
integritat i interoperabilitat, així com la tragabilitat de les actuacions i l'autenticació de
l'exercici de la competéncia. L'Ajuntament ha d'impulsar mecanismes per garantir la qualitat
de la informació i els serveis.
Principi d'exactitud de la informació publicada.
Que garanteix, en I'accés a la informació de forma electrónica, l'obtenció de documents amb
el contingut idéntic, verag, exacte i fidel a l'equivalent en suport paper o en el suport en qué
s'hagi emés el document original. La disponibilitat de la informació en forma electrónica no ha
d'impedir o dificultar I'atenció personali2ada a les oficines públiques o per altres mitjans
tradicionals.
Principi de garantia de protecció de dades de carácter personal.
Que obliga a aprofitar la tecnologia disponible en cada moment per garantir els drets
inherents a la protecció de les dades personals, garantint les mesures de seguretat que
impedeixin qualsevol tragabilitat personal no emparada per la finalitat o el consentiment.
Principi de consulta oberta dels recursos d'informació d'accés universal i obert.
Que garanteix:
- L'accés a la informació administrativa que, de conformitat amb la legislació vigent, sigui

d'accés general, sense exigir cap tipus d'identificació prévia.
- La gratuitat de la informació que, d'acord amb la legislació vigent, sigui considerada

informació pública i general, sense perjudici del que preveuen les ordenances fiscals.
Article 7. Principis d'accés electrónic de la ciutadania al procediment administratiu.
a) Principi de legalitat.
Que assegura el manteniment de la integritat de les garanties jurídiques de la ciutadania
establertes en la Llei 3912015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions públiques.
b) Principi de no discriminació per raó de l'ús de mitjans electrónics.
Que impedeix que l'ús dels mitjans electrónics comporti discriminació o perjudici per qui els
faci servir en les seves relacions amb l'Ajuntament.
c) Principi de tragabilitat dels procediments i documents administratius.
Que obliga a dur a terme les accions necessáries per establir sistemes i procediments
adequats i comprensibles de tragabilitat, que permetin a la ciutadania conéixer en tot
moment, i a través de mitjans electrónics, les informacions relatives a l'estat de la tramitació i

I'historial dels procediments i documents administratius, sense perjudici de I'aplicació dels
mitjans técnics necessaris per garantir la intimitat i la protecció de les dades personals de les
persones afectades.
d) Principi d'intermodalitat de mitjans.
D'acord al qual i en els termes previstos en aquesta Ordenanga i les seves normes de
desplegament, un procediment iniciat per un mitjá es podrá continuar per un altre diferent,
sempre i quan s'asseguri la integritat i seguretat jurídica del conjunt del procediment.
Els trámits i els procediments accessibles per via electrónica es podran dur a terme pels
canals i mitjans electrónics que determini l'Ajuntament de Badalona.
e) Principi de proporcionalitat.
Que garanteix:
- Que només s'exigiran les garanties i mesures de seguretat adequades a la naturalesa i

circumstáncies dels diferents trámits i actuacions.
- Que únicament es requeriran a la ciutadania les dades que siguin estrictament

necessáries en consideració a la finalitat per a la qualse sol'licitin.
Article 8. Principis de promoció de la cooperació interadministrativa en matéria
d'ad m i nistració electrónica.
a) Principi de cooperació i de col.laboració interadministrativa.
L'objectiu del qual és millorar el servei a la ciutadania i l'eficiéncia en la gestió dels recursos
públics, promovent la signatura de convenis i acords amb la resta de les Administracions
públiques per tal de desenvolupar les previsions incloses en aquesta Ordenanqa, en
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particular, i entre d'altres els que tinguin per objecte la fixació d'estándards técnics i

I'establiment de mecanismes per a intercanviar i compartir informació, dades, processos i

aplicacions, sempre de manera interoperable.
A més, per donar compliment a aquest principi, l'Ajuntament:
- Posará a disposició de la comunitat, i en particular de les Entitats Locals i de la resta de

les Adm i nistracions públiques, les seves aplicacions d'ad mi nistració electrónica.
- Publicará els acords i els convenis que hagi signat amb altres Administracions públiques.
b) Principis d'accés i disponibilitat limitada.
Que implica el deure de facilitar l'accés de la resta d'Administracions Públiques a les dades
de les persones interessades qué disposi I'Ajuntament de Badalona i que estiguin en suport
electrónic, especificant les condicions, els protocols i els criteris funcionals o técnics
necessaris per accedir a les dades esmentades amb les máximes garanties de seguretat i

integritat.
La disponibilitat de les dades esmentades a l'apartat anterior es limitará estrictament a
aquelles que les Administracions públiques requereixin, en l'exercici de les seves funcions,
per a la tramitació i la resolució dels procediments que siguin de la seva competéncia.
CAPITOL III. DRETS I DEURES DE LA CIUTADANIA
Article 9. Drets de la ciutadania.
En el marc d'aquesta Ordenanga, es reconeix a la ciutadania els drets enunciats en l'article
13 de la Llei 3912015, de 2 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, i la resta de drets reconeguts en altres normes i, especialment,
els següents:
a) Dret a relacionar-se amb l'Ajuntament a través de mitjans electrónics.
b) Dret a exigir de l'Ajuntament que es dirigeixi a través d'aquests mitjans i obtenir

documents a través de formats electrónics.
c) Dret a gaudir de continguts electrónics de qualitat, accessibles, transparents i

comprensibles.
d) Dret a accedir a la informació administrativa, registres i arxius a través de mitjans

electrónics.
e) Dret a participar en els processos de presa de decisions i en la millora de la gestió

municipal a través de mitjans electrónics i de rebre resposta a les peticions i consultes
formulades.

f) Dret a disposar de formació i suport en la utilització de I'administració electrónica.
g) Dret a accedir i utilitzar l'administració electrónica amb independéncia de les eines

tecnol ógiques util itzades.
h) Dret a la confidencialitat i protecció de les seves dades personals i a la resta dels drets

que li concedeix la normativa de protecció de dades, especialment el dret que la
informació personal lliurada no pugui ser destinada a cap altra finalitat.

i) Dret a la privacitat i seguretat de les seves comunicacions amb I'Ajuntament i de les
comunicacions que pugui fer l'Ajuntament en qué constin les dades del ciutadá o de la
ciutadana.

j) Dret a la conservació en format electrónic per part de I'Ajuntament dels documents
electrónics que formin part d'un expedient.

Article 10. Deures de la ciutadania.
1.- En el marc de la utilització dels mitjans electrónics en l'activitat administrativa ien seves
relacions amb l'Ajuntament de Badalona, i per garantir el bon funcionament i gestió de la
informació, comunicacions, processos i aplicacions de la administració electrónica, I'actuació
de la ciutadania estará presidida pels deures establerts en la legislació básica estatal i

legislació autonómica aplicable i, especialment, pels següents:
a) Deure d'utilitzar els serveis i procediments de l'administració electrónica de bona fe i

evitant l'abús.
b) Deure de facilitar a l'Ajuntament, informació verag, completa i adequada als fins per

als quals sigui requerida.
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c) Deure d'identificar-se en les relacions administratives per mitjans electrónics amb
l'Ajuntament, quan aquelles així ho requereixin d'acord amb la normativa vigent.

d) Deure de custodiar aquells elements identificatius personals i intransferibles utilitzats
en les relacions administratives per mitjans electrónics amb l'Ajuntament.

e) Deure de respectar el dret a la privacitat, confidencialitat i seguretat i la resta dels
drets en matéria de protecció de dades.

0 Deure de respectar les condicions d'ús de la informació difosa.
2.- A més, les persones jurídiques i les altres persones i entitats esmentades a I'article 14.2
de la Llei 3912015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
públiques, tindran el deure de relacionar-se amb l'Ajuntament per mitjans electrónics.
3.- També estaran obligats a relacionar-se electrónicament amb aquesta Ajuntament els
grups polítics municipals, els sindicats, els contractistes, els gestors administratius i els
sol'licitants de llicéncies d'obres i d'activitats.
Article 11. Drets dels interessats en el procediment electrónic
Les persones interessades en el procediment electrónic, a més dels drets que preveu
aquesta Ordenanga i en la legislació vigent, tenen els següents drets:
a) A conéixer, en qualsevol moment, l'estat de la tramitació dels procediments en els que
tinguin la condició d'interessats; el sentit del silenci administratiu que correspongui en el cas
que l'Ajuntament no dicti ni notifiqui resolució expressa en termini; l'órgan competent per a la
seva instrucció i resolució.
b) A accedir i obtenir cópia dels documents continguts en els esmentats procediments.
c) A consultar la informació en el punt d'accés general electrónic de I'Ajuntament.
d) A identificar a les autoritats i al personal al servei de l'Ajuntament responsable de la
tramitació dels procediments.
e) A no presentar documents originals llevat que, de manera, excepcional, la normativa
reguladora aplicable determini el contrari. En el cas que, excepcionalment, hagin de presentar
un document original, tindran dret a obtenir una cópia auténtica d'aquest.
f) A no presentar dades i documents no exigits legalment.
g) A no aportar documents que hagi elaborat qualsevol Administració, independentment del
fet que la presentació d'aquests documents tingui carácter preceptiu o facultatiu en el
procediment de qué es tracti.
h) A formular al'legacions i a aportar documents en qualsevol fase del procediment anterior al
trámit d'audiéncia, que hauran de ser tinguts en compte per l'órgan competent en redactar la
proposta de resolució.
i) A obtenir informació i orientació sobre els requisits jurídics o técnics.
j) A actuar assistits per assessor quan ho considerin convenient en defensa dels seus
interessos.
k) A complir les obligacions de pagament mitjangant mitjans electrónics.
Article 12. Sistema de garantia dels drets i deures
1.- L'Ajuntament de Badalona ha d'aprovar una carta de serveis electrónics on es recullin els
estándards mínims de qualitat relatius a l'ús dels mitjans electrónics en les relacions entre
l'Ajuntament de Badalona i els ciutadans i ciutadanes.
2.- S'inclourá en els portals i aplicacions un avís legal on es comuniquin les condicions de
funcionament. L'avís legal informará als usuaris sobre la disponibilitat de la informació i els
serveis; la seva qualitat i accessibilitat; Ia política de seguretat; la política de protecció de les
dades personals; la política de galetes (cookies); la responsabilitat per la informació i els
serveis prestats; les condicions per a la reutilització de la informació difosa i el régim de
propietat intel'lectual aplicable. L'avís legal es redactará en un llenguatge entenedor pels
usuaris.
3.- Els usuaris dels portals i aplicacions electróniques podran efectuar suggeriments i queixes
en relació al seu funcionament.
4.- Les persones que considerin que al Portal de transparéncia no es troba disponible la
informació prevista en aquesta Ordenanga, poden presentar una queixa a través dels canals
habilitats a l'efecte. El servei responsable haurá de donar resposta a la queixa en el termini
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máxim de 10 dies hábils facilitant l'enllag a la informació o motivant la inexisténcia de
I'obligació de difondre-la.
5.- Els sol licitants d'informació poden interposar els recursos administratius establerts per la
legislació vigent així com la reclamació davant la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la
lnformació Pública prevista en la legislació vigent.
TíToL II. TRANSPARÉNcIA I DIFUSIÓ DE LA INFORMACIÓ ADMINISTRATIVA PER
MITJANS ELECTRÓNICS
CAPITOL I _SEU ELECTRÓNICA
Article 13. Seu electrónica.
1.- La seu electrónica és l'adrega electrónica, disponible per a la ciutadania a través de
xarxes de telecomunicacions, la titularitat correspon a I'Ajuntament de Badalona i a
cadascuna de les entitats del sector públic local.
2.- La seu electrónica está subjecta als principis de transparéncia, publicitat, responsabilitat,
qualitat, seguretat, disponibilitat, accessibilitat, neutralitat i interoperabilitat.
Article 14. Creació de la seu electrónica
1.- L'Ajuntament de Badalona crea la seu electrónica de la institució com a espai on hi ha
disponible de manera integrada els trámits i els serveis de la institució.
2. L'adrega electrónica de la seu és https://seu.badalona.calJ, a la qual es pot accedir
directament o mitjangant el portal web municipal.
3.- La modificació de la seu electrónica, així com la creació de seus electróniques per part del
sector públic local es durá a terme, respectivament, mitjangant acord de l'Alcaldia o pels seus
órgans de govern. Aquest acord, s'haurá de publicar en el BOP, amb el següent contingut
mínim:

a) Ambit d'aplicació de la seu, que será com a mínim el de l'Ajuntament de Badalona.
b) ldentificació de l'adrega electrónica de referéncia de la seu.
c) ldentificació del seu titular, així com de l'órgan o órgans encarregats de la gestió i

administració de la seu electrónica i dels serveis posats a disposició dels ciutadans
en la mateixa.

d) ldentificació dels canals d'accés als serveis disponibles a la seu, amb expressió, si
escau, dels teléfons i oficines a través dels quals també s'hi pot accedir els mateixos.

e) Mitjans disponibles per a la formulació de suggeriments i queixes.
f) Qualsevol altra circumstáncia que es consideri convenient per a la correcta

identificació de la seu i la seva fiabilitat.
4.- Es podran crear una o diverses seus electróniques derivades -o subseus- de la seu
electrónica principal. Les seus electróniques derivades hauran de resultar accessibles des de
la direcció electrónica de la seu principal, sense perjudici que sigui possible l'accés electrónic
directe. Les seus electróniques derivades han de complir els mateixos requisits que les seus
electróniques principals, excepte pel que faala publicació de la resolució o acord per la que
es crea, que es realitzará a través de la seu de la qual depenguin.
5.- També es podran crear seus compartides mitjangant conveni de col laboració amb altres
Administracions públiques, publicant-se en aquest cas, en el BOP en atenció a l'ámbit
territorial dels signants. Els convenis de col laboració també poden determinar la incorporació
a una seu preexistent.
Article '15. Característiques de les seus electróniques.
1. Es realitzaran a través de la seu electrónica totes les actuacions, procediments i serveis
que requereixin l'autenticació de l'Ajuntament, d'altres Administracions públiques o de la
ciutadania per mitjans electrónics. Així mateix, es podran realilzar aquelles actuacions,
procediments i serveis que així es decideixi per l'órgan competent per raons d'eficácia i

qualitat en la prestació de serveis, incloent aquells serveis prestats per contractistes i

concessionaris, en els termes establerts en els corresponents documents contractuals.
2.- El funcionament de la seu electrónica ha d'adequar-se als principis de transparéncia,
publicitat, responsabilitat, qualitat, seguretat, disponibilitat, accessibilitat, neutralitat i

interoperabilitat.
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3.- Es garanteix la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis als que es
pugui accedir a través de la mateixa.
4.- La publicació en les seus electrdniques d'informacions, serveis i transaccions respectará
els principis d'accessibilitat i ús d'acord amb les normes establertes, estándards oberts i, si
escau, aquells altres que siguin d'ús generalitzat pels ciutadans.
5.- La seu electrónica disposará de sistemes que permetin establir comunicacions segures
sempre que siguin necessáries.
6.- Les seus electróniques han d'utilitzar, per identificar-se i garantir una comunicació segura
amb les mateixes, certificats reconeguts o qualificats d'autenticació de lloc web o mitjá
equivalent.
7.- Els serveis a la seu electrónica estaran operatius les 24 hores del dia, tots els dies de
I'any. Quan per raons técniques es prevegi que la seu electrónica o alguns dels seus serveis
puguin no estar operatius s'haurá d'anunciar als usuaris i usuáries amb la máxima antelació
que sigui possible, indicant els mitjans de consulta alternatius que estiguin disponibles.
8.- La seu electrónica es regeix per la data i hora oficials.
Article 16. Condicions d'identificació de les seus electróniques i seguretat de les seves
comunicacions
1.- Les adreces electróniques de l'Ajuntament de Badalona idels organismes públics
vinculats o dependents de la mateixa que tinguin la condició de seus electróniques hauran de
fer-ho constar de forma visible i inequívoca.
2.- La seu electrónica tindrá accessible el seu instrument de creació, directament o mitjangant
enllag a la seva publicació en el Butlletí Oficial corresponent.
3.- Els sistemes d'informació que suportin les seus electróniques han de garantir la

confidencialitat, disponibilitat i integritat de les informacions que manegen, de conformitat
amb I'Esquema Nacional d'lnteroperabilitat i l'Esquema Nacional de Seguretat.
Article 17. Titularitat i responsabilitat de la seu electrónica.
1.- La creació de la seu electrónica comporta la responsabilitat del titular respecte de la
integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis als quals pugui accedir-se a
través de la mateixa. El titular de la seu electrónica que contingui un enllag o vincle a una
altra que la responsabilitat correspongui a un órgan o Administració pública no será
responsable de la integritat, veracitat ni actualització d'aquesta última.
La seu haurá d'establir els mitjans necessaris perqué la ciutadania conegui si la informació o
servei al qual accedeix correspon a la mateixa seu o a un punt d'accés que no té el carácter
de seu o a un tercer.
2.- Els órgans o organismes públics titulars de les seus electróniques, han de respondre, en
tot cas, pels seus continguts propis i solidáriament pels continguts comuns.
3.- L'Alcaldia Local és l'órgan responsable de la seu electrónica de I'Ajuntament de Badalona.
Article 18. Contingut de la seu electrónica.
1. Tota seu electrónica disposará del següent contingut mÍnim:

a) ldentificació de la seu, especificant l'adrega electrónica de referéncia.
b) ldentificació de l'órgan o órgans titulars i dels responsables de la seva gestió i

administració.
c) Resolució o acord de creació de la seu i, si escau, de les subseus derivades.
d) Ambit subjectiu de la seu i, si escau, de les subseus derivades.
e) Relació dels serveis disponibles a la seu electrónica.
f) lnformació necessária per a la correcta utilització de la seu incloent el mapa de la seu

electrónica o informació equivalent, amb especificació de l'estructura de navegació i

les diferents seccions disponibles, així com la relacionada amb propietat intel.lectual.
g) Serveis d'assessorament electrónic i telefónic a I'usuari per a la correcta utilització de

la seu.
h) Sistema de verificació dels certificats de la seu, que estará accessible de forma

directa igratuita.
i) Relació de sistemes de signatura electrónica que siguin admesos o utilitzats a la seu.
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j) lnformació relacionada amb la protecció de dades de carácter personal, incloent un
enllag amb la seu electrónica de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

k) Llistat actualitzat dels codis d'identificació vigents d'órgans, centres o unitats
administratives de l'Ajuntament de Badalona.

l) Relació actualitzada d'oficines en les que es prestará assisténcia per a la presentació
electrónica de documents, amb directori geográfic que permeti a la persona
interessada identificar l'oficina d'assisténcia en matéria de registres més próxima al

seu domicili.
m) lndicació de la data i hora oficial.

2.- La seu electrónica tindrá a disposició de la ciutadania:
a) Punt d'accés general electrónic de l'Ajuntament de Badalona.
b) Relació dels mitjans presencials, telefónics i electrónics que els ciutadans poden

utilitzar en I'exercici del seu dret a comunicar-se amb I'Ajuntament de Badalona per a
la formulació de suggeriments i queixes davant els órgans que en cada cas resultin
competents.

c) Models de sol licituds.
d) Resolució, acord o disposició de creació del registre electrónic general.

e) Relació actualitzada de trámits que poden iniciar-se en el registre electrónic general.
f) Relació de dies que es consideren inhábils a efectes de cómput de terminis en els

registre electrónics.
g) ldentificació d'incidéncies técniques que determinin ampliació de terminis.
h) Tauler d'anuncis o edictes electrónic de l'Ajuntament de Badalona, indicant el

carácter substitutiu o complementari de la publicació electrónica.
i) Accés al portal de transparéncia.
j) Accés a la publicació de butlletins i diaris oficials.
k) Servei de notificacions electróniques.
l) Sistemes d'identificació i signatura dels interessats.
m) Relació dels segells electrónics dels órgans o organismes públics inclosos a la seu

electrónica, especificant les característiques dels certificats electrónics i els
prestadors que els expedeixen, així com les mesures per a la seva verificació.

n) Relació de codis segurs de verificació utilitzats per I'Entitat Local i els seus ens
dependents, permetent la comprovació de l'autenticitat i integritat dels documents així
generats o autenticats.

o) Servei d'apoderament "apud acta" efectuat per compareixenga electrónica.
p) Registre electrónic d'apoderaments.
q) Registre de funcionaris habilitats per a l'assisténcia als interessats en l'ús de mitjans

electrónics i per a l'expedició de cópies auténtiques.
r) Portal de transparéncia de l'Ajuntament de Badalona de conformitat amb la Llei

1912013, de 9 de desembre, de transparéncia, accés a la informació pública i bon
govern, i normativa de desenvolupament.

s) Perfil de contractant.
t) Carta de serveis electrónics, si s'escau.
u) Altres continguts, informacions o serveis que legalment o reglamentáriament siguin

exigibles.
v) Altres continguts, informacions o serveis que s'afegeixin per l'órgan titular

responsable de la seu.
3.- No será necessari recollir a les subseus la informació i els serveis a qué es refereixen els
apartats anteriors quan ja figurin a la seu de la qual aquelles deriven.
4.- Les seus electróniques possibilitaran, en tot cas, l'accés als seus continguts i serveis en
les llengües cooficials. S'exceptuen els continguts corresponents a enllagos o vincles
corresponents a altres Administracions o entitats públiques o privades, sempre que aquestes
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no tinguin obligació de oferir-los en ambdós idiomes.
Article 19. Carpeta o espai personalitzat de relació amb I'Ajuntament
1.- Els ciutadans i les ciutadanes, les persones jurídiques i les entitats inscrites en el Registre
d'Entitats Municipal tenen dret a disposar d'un espai personalitzat de relacions amb
I'Ajuntament de Badalona, accessible des de la seu electrónica, on poden accedir als
procediments, documents, comunicacions i notificacions del seu interés, i que dóna compte
de la tragabilitat dels documents i procediments.
2.- L'accés a la carpeta ciutadana requereix la identificació electrónica de la persona
interessada.
Article 20. Catáleg de dades i trámits interoperables
Els trámits i procediments accessibles en cada moment per via electrónica s'inclouran, als
efectes d'informació als ciutadans i les ciutadanes, en els corresponents Catálegs, mitjangant
acord de l'Alcaldia, que s'incorporará a la seu electrónica prevista en aquesta Ordenanga.
Aquest catáleg estará relacionat amb el quadre de classificació documental aprovat per
l'Ajuntament.
De la mateixa manera es creará mitjangant acord de l'Alcaldia el catáleg municipal de
documents i dades interoperables, que s'anirá actualitzant automáticament a mesura que es
vagin incorporant nous documents interoperables.
CAPíTOL II. PORTAL DE TRANSPARÉNCIA I PUBLICITAT ACTIVA
Article 21. Abast de les obligacions de publicitat activa
1.- Les obligacions de publicitat activa s'hauran d'exercir per via electrónica, preferentment a
través del Portal de Transparéncia, com a canal que garanteix la integritat, veracitat i

actualització de la informació publicada.
2.- D'acord amb la implantació de I'administració electrónica I'Ajuntament de Badalona
facilitará la máxima difusió, publicitat i transparéncia de la informació que consti als seus
arxius i de les actuacions administratives, de conformitat amb la resta de l'ordenament jurídic,
i amb les bones práctiques reconegudes.
3.- D'acord amb l'article B de la Llei 1912014, de transparéncia, accés a la informació pública i

bon govern, s'inclou com a publicitat activa la informació relativa a:
a) L'organització institucional i l'estructura administrativa
b) La gestió económica, comptable, pressupostária i patrimonial.
c) Les decisions i les actuacions amb una relleváncia jurídica especial.
d) la plantilla, la relació de llocs de treball i el régim retributiu.
e) Els procediments administratius relacionats amb l'exercici de les competéncies municipals
f) Els contractes i convenis
g) Les convocatóries i l'atorgament de subvencions i els ajuts públics
h) Els informes i estudis
i) Els plans, els programes i les memóries generals
j) La informació estadística
k) La informació geográfica
l) Les matéries i les actuacions la publicitat de les quals s'estableixi per norma
m) Qualsevol matéria d'interés públics, i les informacions que siguin demandades amb més
freqüéncia per via de I'exercici del dret d'accés a la informació pública
4.- L'Ajuntament de Badalona publicará per iniciativa própia i de manera progressiva, aquella
informació que, en atenció a les seves peculiars característiques, potencil la transparéncia,
permeti una major rendició de comptes i afavoreixi l'exercici dels drets de la ciutadania, així
com aquella que ofereixi major utilitat per al conjunt de la societat i per a I'impuls i

desenvolupament de la activitat económica i, especialment, la proposada per la Comissió de
Garantia del dret d'accés a la informació pública o per Xarxa de Governs Transparents de
Catalunya.
Article 22. Porial de transparéncia
1.- El Portal de Transparéncia és l'espai a lnternet on l'Ajuntament de Badalona difon la
informació pública d'acord amb el que estableix la legislació vigent.
2.- El Portal de Transparéncia s'ha d'interconnectar amb el Portal de Transparéncia de la
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Generalitat de Catalunya, per a la integració del seu contingut ifacilitar l'accés a la informació
a través seu, d'acord amb els criteris que s'estableixin.
Article 23. Obligacions de publicitat activa
1.- La informació publicada s'actualitza de forma periódica i, preferentment, automática.
2.- El Portal de Transparéncia ha d'indicar la data en qué s'ha actualitzat per darrera vegada i

la data en qué s'ha de tornar a actualitzar la informació.
3.- La informació s'ha de mantenir al Portal de Transparéncia durant el temps necessari per a
qué la informació compleixi amb la seva funció i mentre mantingui la seva vigéncia.
4.- Les entitats previstes a l'apartat d) i e) de l'article 3.1 de La Llei Transparéncia de
Catalunya compliran les seves obligacions de transparéncia a través de l'Ajuntament de
Badalona, en els termes que estableix la legislació vigent, publicant-se al Portal de
Transparéncia la informació de les activitats directament relacionades amb I'exercici de
funcions o potestats públiques, els serveis públics gestionats, els fons públics percebuts o les
activitats de servei interés general o universal dutes a terme d'acord amb el que, en el seu
cas, prevegin els plecs de cláusules contractuals, les bases de convocatória de subvencions
o ajuts i les indicacions técniques que s'estableixin. També han d'informar de les retribucions
percebudes pels cárrecs directius si el volum de negoci de I'empresa vinculat a activitats
dutes a terme per compte de les administracions públiques supera el vint-i-cinc per cent del
volum general de l'empresa.
Article 24. Límits a la publicitat activa.
1.- Els límits legals a I'exercici del dret d'accés a la informació i la resolució dels conflictes en
matéria de protecció de dades, en els termes que estableix la normativa vigent, són
aplicables a les obligacions legals de publicitat activa i altra informació que sigui objecte de
difusió a través de mitjans electrónics per l'Ajuntament de Badalona.
2.- Per a garantir el principi d'igualtat i la máxima transparéncia en la difusió de la informació,
l'Ajuntament aplicará els criteris de ponderació de I'interés públic, establerts en l'art. 24.2 de
Ia Llei 191 2014, del 29 de desembre, de transparéncia, accés a la informació pública i bon
govern, en el procediment de resolució dels eventuals conflictes que poguessin produir-se,
sense perjudici delvalor informatiu dels dictámens dels órgans de control.
Article 25. Qualitat i accessibilitat de la informació.
1.- La informació administrativa i d'interés general estará disponible a la seu electrónica les
24 hores del dia els 365 dies de l'any. La publicitat de la informació garantirá l'ús de sistemes
senzills que permetin obtenir informació d'interés ciutadá, de manera rápida i segura i

comprensible.
2.- La informació que s'inclogui en les seus electróniques o en qualsevol altre tipus de format
haurá de ser verag, de fácil accés, no discriminatória, clara, senzilla i concisa, així com
articular-se a través de missatges i llenguatges entenedors per la ciutadania, utilitzant
qualsevol mitjá de composició de la página o del suport documental que pugui ajudar a

comprendre millor a la ciutadania I'abast de la informació proporcionada.
3.- Les representacions gráfiques de la publicitat activa seran el mitjá de publicitat activa
preferent en aquelles matéries o dades de notable complexitat. Aquesta preferéncia será
d'aplicació, en particular, en relació amb la informació de carácter económic-financer, així
com en tota aquella que tingui per objecte l'ús de recursos públics, la priorització de polítiques
públiques, la satisfacció ciutadana pels serveis públics o qualsevol altra que pugui mostrar-se
estad ísticament o mitjangant percentatges.
4.- Sempre que técnicament sigui viable, la informació es presentará en format de dades
obertes.
5.- L'Ajuntament de Badalona posará a disposició dels ciutadans i ciutadanes amb
discapacitat o algun tipus de diversitat funcional, dins dels recursos tecnológics i econdmics
disponibles, els mitjans necessaris per a accedir a la informació de la seu electrónica.
6.- S'ha de garantir un ús no sexista de tot tipus de llenguatge en els documents i suports
produTts directament o a través de terceres persones o entitats
Article 26. Relacions entre el procediment administratiu electrónic i la transparéncia.
1.- La implantació del procediment administratiu electrdnic haurá de garantir la generació
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d'informació en format disponible per a la seva publicitat, la seva accessibilitat i, en particular,
la seva reutilització per a I'aportació de valor públic. Amb aquesta finalitat s'elaborará una
estratégia de política de gestió documental que garanteixi l'eficiéncia del model de gestió en
tot el cicle de vida del document electrónic.
En particular, aquesta estratégia ha de:
a) Establir els sistemes i mecanismes que garanteixin el major grau d'automatisme en el

bolcat d'informació al portal de transparéncia, procurant la máxima actualització de la
mateixa.

b) Evitar la introducció de nous trámits i major complexitat en la tramitació administrativa
com a conseqüéncia del compliment de les obligacions legals en matéria de
transparéncia.

c) lndicar en la publicació la unitat responsable de la informació i la data de l'última
actualització.

d) lntegrar els sistemes d'atenció al ciutadá amb la resta de l'organització i amb els sistemes
d'informació municipals.

2.- L'aplicació del principi de simplificació procedimental haurá de servir per facilitar l'accés a
la informació relativa a la publicitat activa en els termes anteriorment referits.
CAPíTOL III. EL DRET D,AccÉS A LA INFoRMACIÓ PÚBLICA
Article 27 . Principi general de garantia del dret d'accés a la informació pública.
Es garantirá l'accés a la informació pública. En el cas que concorri algun límit a l'accés o
alguna causa d'inadmissió de sol'licituds d'accés, es motivará la resposta o resolució,
exposant quants fonaments justifiquin la desestimació total o parcial o la inadmissió i, si
escau, el termini durant el qual persisteixi la impossibilitat d'accés i publicació.
Article 28. Régim jurídic aplicable.
1 .- El dret d'accés a la informació pública es regeix pel que disposa la Llei 1912014, de 29 de
desembre, de transparéncia, accés a la informació pública i bon govern, i per les normes
reglamentáries que la desenvol upin.
2.- L'accés dels interessats als documents dels procediments administratius en trámit es
regeix pel que determina la legislació sobre régim jurídic i procediment administratiu. L'accés
a la informació pública en les matéries que tenen establert un régim d'accés especial és
regulat per la seva normativa específica i, amb carácter supletori, per la Llei 1912014, del 29
de desembre, de transparéncia, accés a la informació pública i bon govern.
Article 29. Titularitat del dret.
l.- Són titulars del dret d'accés a la informació pública a la que es refereix l'art.2 b) de la Llei
1912014, del 29 de desembre, de transparéncia, accés a la informació pública i bon govern,
totes les persones a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica
I egalment constituTda.
2.- Aquest dret es pot exercir a partir dels setze anys i no es está condicionat a la
concurréncia d'un interés personal, no es troba subjecte a motivació i no requereix la
invocació de cap norma.
3.- El dret d'accés a la informació publica s'ha d'exercir sense cap condició de nacionalitat,
velnatge o similar i amb independéncia de la formació, recursos, circumstáncies personals o
condició o situació social, aixó sense perjudici dels requisits que en cada cas estableixin les
lleis.
Article 30. Concepte d'informació pública
Es informació pública aquella elaborada per l'Ajuntament i la que aquest té en el seu poder
com a conseqüéncia de la seva activitat o de l'exercici de les seves funcions, inclosa la que li
subministren altres subjectes obligats d'acord amb el que estableix la Llei 191912014, del 29
de desembre, de transparéncia, accés a la informació pública i bon govern.
Article 31. Protecció de les dades personals.
1.- Les sol licituds d'accés a la informació pública han de ser denegades si la informació que
es desitja obtenir conté dades personals especialment protegides.
2.- Els subjectes obligats al compliment del que estableix aquest Capítol han de promoure la
major difusió i accés possibles a la informació pública, sense detriment del dret a la protecció
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de les dades personals.
3.- En I'exercici del dret d'accés a la informació pública, són aplicables els límits derivats de la
protecció de dades de carácter personal que regula l'article 21 de la Llei 1912014, de 29 de
desembre. Quan la informació contingui dades especialment protegides, la publicitat només
es durá a terme prévia dissociació o anonimització.
4.- En la resolució de les sol'licituds d'accés a la informació pública, només es podrá facilitar
informació que contingui dades especialment protegides quan l'afectat hi consenteixi
expressament per escrit.
Si la informació conté dades merament identificatives relacionats amb l'organització,
funcionament o activitat pública de l'órgan, es concedirá amb carácter general l'accés, llevat
que en el cas concret prevalgui la protecció de dades personals o altres drets
constitucional ment protegits.
Si la informació no conté dades especialment protegides, es podrá concedir I'accés, prévia
ponderació de I'interés públic en la divulgació de la informació i el dret a la protecció de dades
dels afectats, aplicant per a aixó, entre altres, els criteris establerts en l'article 24.2de la Llei
1912014, de 29 de desembre, i qualsevol altre que adoptin conjuntament la Comissió de
Garantia del Dret d'Accés a la lnformació Pública i l'Autoritat Catalana de Protecció de
Dades. Després d'aquesta ponderació, si es pretengués facilitar informació que contingués
dades personals, s'ha de dur a terme préviament el trámit d'al'legacions previst a la Llei
1912014, de 29 de desembre.
5.- En el cas que es faciliti la informació de forma dissociada, de manera que s'impedeixi la
identificació de les persones afectades, no será aplicable el que disposen els apartats 2 i 3.
6.- Amb carácter general en les resolucions d'accés s'informará de forma expressa a la
persona interessada que la normativa de protecció de dades personals será d'aplicació al
tractament posterior de les dades obtingudes a través de I'exercici del dret d'accés.
7.- En el no previst en el present article es aplicable el que disposa el Reglament (UE)
20161679 del Parlament Europeu i del Consell, de27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de
les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95146 I CE (Reglament general de
protecció de dades), així com en la legislació en matéria de protecció de dades de carácter
personal.
Article 32. Altres límits.
1.- Són aplicables en l'exercici del dret d'accés a la informació pública, els límits que estableix
l'article 21 delaLlei 1912O14, de 29 de desembre, i aquells altres que vinguin establerts en la
legislació sectorial que sigui aplicable.
2.- La interpretació d'aquests límits no será extensiva, d'acord amb els criteris establerts per
la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la lnformació Pública, i afavorirá la major difusió i

accés possibles a la informació pública sense detriment per a aquests límits. En tot cas, els
límits previstos s'aplicaran de forma motivada i proporcionada, atenent a I'interés que es
salvaguarda amb el límit i I'interés públic en la divulgació.
Article 33. Procediment relatiu al dret d'accés a la informació pública
1.- El procediment relatiu al dret d'accés a la informació pública es troba regulat als arts 26 i

següents de la Llei19/2014, del29 de desembre.
2.- Les sol.licituds d'accés a la informació pública es poden presentar per qualsevol mitjá,
presencialment a l'Oficina d'Assisténcia en Matéria de Registres o electrónicament a través
del trámit accessible des del Portal de Transparéncia i la seu electrónica de l'Ajuntament.
3.- Les sol.licituds d'accés a la informació s'han de poder tramitar amb l'ús de qualsevol
mecanisme de signatura electrónica.
4.- L'exercici del dret d'accés no queda condicionat a la concurréncia d'un interés personal, ni
resta subjecte a motivació, ni requereix la invocació de cap norma.
5.- Si la sol'licitud d'informació es formula en termes imprecisos o massa genérics es
comunicará a la persona interessada perqué concreti i especifiqui la informació a la qual vol
tenir accés en el termini máxim de deu dies. Si s'escau es prestará assessorament i

assisténcia a la persona interessada perqué pugui concretar la seva sol'licitud.
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6.- En el cas que es doni alguna causa d'inadmissió es resoldrá concretant les causes
d'inadmissió de la sol licitud. Quan la informació que se sol licita es trobi en fase d'elaboració
i s'hagi de fer pública, la resolució d'inadmissió indicará la data prevista per a la seva difusió.
7.- Quan la informació sol licitada pugui afectar a drets o interessos de terceres persones, es
donará trasllat de la sol'licitud perqué en el termini de deu dies puguin presentar les
al'legacions que considerin oportunes.
B.- Es vetllará perqué les sol licituds d'accés a la informació es resolguin al més aviat possible
i, en qualsevol cas, en el termini máxim d'un mes, a comptar del dia següent a la recepció de
la sol'licitud.
9.- L'Ajuntament substituirá la resolució del procediment d'accés a la informació pública per la
comunicació de la informació pública sol licitada excepte en aquells casos en qué s'hagi
prodult oposició de tercers o I'accés sigui parcial.
10.- L'accés a la informació pública és gratuTt si les dades són consultades en el lloc on es
troben dipositades o bé si la informació o les dades estan disponibles en format electrónic,
cas en el que hauran de ser lliurades electrónicament si així ha estat manifestat per la
persona interessada.
1'1.- Les ordenances fiscals fixaran la contraprestació económica a qué, en el seu cas, pot
restar subjecta l'expedició de cópies en paper i la transposició a formats diferents de I'original.
La contraprestació económica, no pot excedir el cost de I'operació, de conformitat amb el que
estableix I'article 37.2. de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparéncia, accés a la
informació pública i bon govern.
12.- A les notificacions que s'emetin en matéria d'accés a la informació s'ha de fer constar
expressament la possibilitat d'interposar contra la resolució recurs de reposició, reclamació
davant la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la lnformació Pública, o recurs contenciós-
administratiu.
CAPíTOL IV. LA PARTICIPACIÓ A TRAVÉS DE MITJANS ELEoTRÓNICS
Article 34. Foment del govern obert per mitjans electrónics
1.- L'Ajuntament de Badalona ha defomentar la participació i la col'laboració ciutadana per
mitjans electrónics
2.- Els ciutadans poden fer arribar a I'Ajuntament de Badalona propostes, suggeriments i

opinions sobre qualsevol assumpte en qué aquest sigui competent preferentment a través de
mitjans electrónics. L'Ajuntament té l'obligació de donar-los una resposta motivada.
3.- L'Ajuntament de Badalona ha de crear espais que facilitin el diáleg permanent dels
diferents actors socials i la ciutadania amb l'Ajuntament de Badalona a través de mitjans
electrónics i promoure la plena participació dels col'lectius socials il'assoliment d'objectius
d'interés comú.
4.- L'Ajuntament de Badalona ha de facilitar la participació ciutadana a través de mitjans
electrónics en la definició de les polítiques públiques i en l'avaluació de la seva aplicació. A
aquests efectes, ha de subministrar la informació adequada i suficient perqué la ciutadania
pugui participar activament. L'Ajuntament ha de tenir en compte les necessitats i les
preferéncies manifestades per la ciutadania en la presa de decisions públiques. L'Ajuntament
ha d'informar a la ciutadania que han participat sobre les decisions adoptades i els motius
que les justifiquen.
5.- L'Ajuntament ha de fomentar la creació de comunitats virtuals amb tecnologies web i de
xaxa social, entre d'altres, que es posin a disposició de la ciutadania, amb l'objecte de
promocionar espais de trobada entre la ciutadania i els agents presents en la vida política,
económica, social i cultural del municipi.
6.- La realització de trámits d'exposició, d'informació pública i Ia publicació relativa a
l'elaboració de disposicions generals s'ha de fer per mitjans electrónics. Aixó no obstant,
I'Ajuntament de Badalona facilitará que les persones que no es relacionin amb ell a través de
mitjans electrónics puguin participar activament en aquests trámits.
7.- L'Ajuntament de Badalona ha de crear un espai al Portal de Transparéncia a través del
qual consultar a les persones usuáries dels serveis públics sobre el seu grau de satisfacció i

sobre les activitats gestionades per l'Ajuntament de Badalona.
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B.- L'Ajuntament de Badalona ha de rendir comptes de les decisions adoptades a través dels
mitjans electrónics.
CAPITOL V. LA REUTILITZACIÓ DE LA INFORMACIÓ
Article 35. Objectius de la reutilització.
1.- La reutilització de la informació generada en les seves funcions per l'Ajuntament de
Badalona constata I'exercici de la transparéncia col'laborativa per part del sector públic ité
com a objectiu fonamental la creació de valor públic a la societat.
2.- Les entitats i organismes inclosos en l'ámbit d'aplicació de la present Ordenanga
realitzaran els esforgos necessaris per federar el seu catáleg d'informació pública reutilitzable
juntament amb els catálegs de la resta d'entitats del sector públic, de manera agregada en
plataformes comunes, amb l'únic objectiu de col'laborar en la construcció d'un únic catáleg
d'informació pública reutilitzable, facilitar l'activitat del sector reutilitzador de la societat i

incrementar així el valor social, innovador i económic generat per la transparéncia
col'laborativa del sector públic.
Article 36. Régim aplicable a la reutilització de documents subjectes a drets de propietat
intel'lectual i drets exclusius.
1.- La reutilització de la informació regulada en aquesta Ordenanga no s'aplica als documents
sotmesos a drets de propietat intel'lectual o industrial per part de tercers. A l'efecte d'aquesta
Ordenanga s'entén per drets de propietat intel lectual els drets d'autor i drets afins, incloses
les formes de protecció específiques.
2.- Les entitats incloses en l'ámbit d'aplicació de la present Ordenanga exerciran, en tot cas,
els seus drets de propietat intel lectual de manera que faciliti la reutilització.
Article 37. Criteris generals.
1.- Es podrá reutilitzar Ia informació pública a la qual es refereixen els articles anteriors dins
dels límits establerts per la normativa vigent en matéria de reutilització de la informació del
sector públic.
2.- Amb carácter general, tota la informació publicada o posada a disposició de la ciutadania
será reutilitzable i accessible, sense necessitat d'autorització prévia i de forma gratuita, llevat
que en ella es faci constar expressament el contrari.
3.- En particular, la reutilització de la informació que tingui la consideració de publicitat activa
tant en aquesta Ordenanga com en la Llei 1912014, de 9 de desembre, de transparéncia,
accés a la informació pública i bon govern, seguirá sempre la modalitat de reutilització sense
subjecció a sol'licitud prévia i/o condicions específiques i s'oferirá en formats electrónics
llegibles per máquines i en format obert que permetin la seva redistribució, reutilització i

aprofitament en els termes que preveu la Llei 2712007, de 16 de novembre, sobre reutilització
de la informació del sector públic, així com en la Norma Técnica d'lnteroperabilitat sobre
reutilització de recursos de la informació, aprovada per Resolució de 19 de febrer de 2013, de
la Secretaria d'Estat de Administracions Públiques o norma que la substitueixi.
4.- La reutilització de documents que continguin dades de carácter personal es regirá pel que
disposa la legislació en matéria de protecció de dades de carácter personal.
En cap cas, podrá ser objecte de reutili2ació la informació en qué la ponderació doni com a
resultat la prevalenga del dret fonamental a la protecció de dades de carácter personal, llevat
que es produeixi la dissociació de les dades.
Article 38. Condicions de reutili2ació.
1. La reutilització de la informació está sotmesa a les condicions següents:

a) Que el contingut de la informació, incloent les seves metadades, no sigui alterat.
b) Que no es desnaturalitzi el sentit de la informació.
c) Que es citi la font.
d) Que es mencioni la data de l'ultima actualització.
e) Quan la informació contingui dades de carácter personal s'haurá de fer constar la

finalitat o finalitats concretes per a les quals és possible la reutilització futura de les
dades.
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f) Quan la informació, tot i ser facilitada de forma dissociada, contingués elements
suficients que poguessin permetre la identificació dels interessats en el procés de
reutilització, s'haurá de fer constar la prohibició de revertir el procediment de
dissociació mitjangant l'addició de noves dades obtingudes d'altres fonts.

2.- La publicació o posada a disposició d'informació pública comporta la cessió gratu'ita i no
exclusiva per part de l'entitat que origináriament publica la informació dels drets de propietat
intel lectual que resultin necessaris per desenvolupar l'activitat de reutilització, amb carácter
universal i pel termini máxim permés per la Llei.
3.- En la mateixa secció de la página web o seu electrónica en qué es publiqui informació, es
publicaran les condicions generals per a la reutilització.
Article 39. Tarifes.
1.- L'Ajuntament de Badalona, prévia aprovació de la corresponent ordenanga fiscal, podrá
exigir tarifes sobre la reutilització de la informació que generi, sense que l'import de les
mateixes pugui excedir, en el seu conjunt, els costos marginals en qué s'incorri per a la seva
reproducció, posada a disposició idifusió.
2.- Es podran aplicar tarifes diferenciades segons es tracti de reutilització amb fins comercials
o no comercials.
3.- Es publicaran per mitjans electrónics, sempre que sigui possible, les tarifes fixades per a
la reutilització de documents que estiguin en poder les entitats incloses en l'ámbit d'aplicació
d'aquesta Ordenanga, així com les condicions aplicables i el seu import real, inclosa la base
de cálcul utilitzada.
4.- En la resta de casos en qué s'apliqui una tarifa, s'indicará per avangat quins factors s'han
de tenir en compte per al cálcul de la mateixa. Quan es sol'liciti, també s'indicará com s'ha
calculat aquesta tarifa en relació amb la sol'licitud de reutilització concreta.
5.- Quedaran excepcionats els supósits derivats de la Llei 1912014, de 29 de desembre, de
transparéncia, accés a la informació pública i bon govern.
Article 40. Prohibició de drets exclusius.
1.- Amb carácter general, queden prohibits els acords exclusius en matéria de reutilització de
la informació. La reutililzació de documents estará oberta a tots els agents potencials del
mercat, fins i tot en el cas que un o més dels agents explotin ja productes amb valor afegit
basats en aquests documents. Els contractes o acords d'un altre tipus entre els organismes
del sector públic que conservin els documents i els tercers no atorgaran drets exclusius.
2.- Tanmateix, quan sigui necessari un dret exclusiu per a la prestació d'un servei d'interés
públic, es revisará periódicament i com a máxim cada tres anys, la validesa del motiu que va
justificar la concessió del dret exclusiu.
3.- Excepcionalment, quan hi hagi un acord exclusiu relacionat amb la digitalització dels
recursos culturals, el període d'exclusivitat no será superior, per regla general, a deu anys. En
el cas que ho sigui, la seva durada es revisará durant l'onzé any i, si escau, cada set anys a
partir de llavors. Aquests acords han de ser també transparents i es posaran en coneixement
del públic.
4.- Quan hi hagi un acord exclusiu en el sentit que estableix el parágraf anterior s'haurá de
facilitar gratuilament a l'Ajuntament, com a part d'aquests acords, una cópia dels recursos
culturals digitalitzats de la mateixa qualitat i característiques técniques de l'original, com ara
format, resolució, gamma de colors, etc., amb les seves metadades i requisits técnics de
digitalització establerts en les normes nacionals i internacionals pertinents. Aquesta cópia
estará disponible per a la seva reutilització una vegada finalitzat el període d'exclusivitat.
Article 41. Modalitats de reutilització de la informació.
1.- L'Ajuntament de Badalona classificará la reutilització de tota la informació que obra en el
seu poder i que sigui publicada d'acord amb alguna de les modalitats de reutilització:

a) Reutilització de documents posats a disposició del públic sense subjecció a
condicions.

b) Reutilització de documents posats a disposició del públic amb subjecció a condicions
establertes en I I icénciesti pus.
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c) Reutilització de documents prévia sol'licitud, d'acord amb el procediment previst per
aquesta Ordenanga, podent incorporar en aquests supdsits condicions establertes en
una llicéncia.

d) Acords exclusius d'acord en els supósits previstos.

2.- Les condicions incorporades en les llicéncies hauran de respectar els següents criteris:

a) Han de ser clares, justes i transparents.

b) No hauran de restringir les possibilitats de reutilització ni limitar la competéncia.

c) No hauran de ser discriminatóries per a categories comparables de reutilització.

3.- En tot cas, s'utilitzará el mínim nombre possible de formes d'ús limitat per regular els
diferents supósits de reutilització subjectes a condicions específiques i aquestes sempre
estaran disponibles en format digital, obert i processable electrónicament. Aquestes formes
d'ús limitat podran ser elaborades per la mateixa entitat, encara que seran preferides les d'ús
lliure i gratu'it que gaudeixin d'ámplia acceptació nacional i internacional o aquelles que hagin
estat consensuades amb o per altres Administracions públiques. Les formes d'ús limitat seran
publicades al web municipal.
4.- L'Ajuntament podrá modificar el contingut de les condicions específiques i formes d'ús
limitat ja existents, així com aplicar condicions específiques i formes d'ús limitat a conjunts de
dades o documents que préviament no les tinguessin. Aquestes modificacions es publicaran
a la página web i obligaran als reutilitzadors a partir de la publicació o posada a disposició de
la primera actualització de les dades o documents que es realitzi després que la modificació
hagi estat publicada o, en qualsevol cas, transcorreguts sis mesos des de la data esmentada.
5.- L'Ajuntament creará sistemes de gestió documental que permetin a la ciutadania una
adequada recuperació de la informació, disponibles en línia i que enllacin amb els sistemes
de gestió posats a disposició de la ciutadania per altres Administracions públiques.
Així mateix, hauran de facilitar eines informátiques que permetin la recerca dels documents
disponibles per a la seva reutilització, amb les metadades pertinents de conformitat amb el
que estableixen les normes técniques d'interoperabilitat, accessibles, sempre que sigui
possible i apropiat, en línia i en format llegible per máquina.
6.- La utilització dels conjunts de dades es realitzará per part de les persones usuáries sota la
seva responsabilitat i risc, corresponent en exclusiva a ells respondre davant de tercers per
danys que puguin derivar de la mateixa.
7.- L'Ajuntament no será responsable de l'ús que de la seva informació facin els agents
reutilitzadors ni tampoc dels danys, pérdues económiques o perjudicis económics, materials o
sobre dades que, de manera directa o indirecta, produeixi o pugui produir l'ús de la informació
reutilitzada.
B. La posada a disposició d'un document per l'Ajuntament de Badalona per a la seva
posterior reutilització no suposa renúncia al dret a la seva explotació, ni es impediment per a
la modificació de les dades que en el mateix constin com a conseqüéncia de l'exercici de les
seves funcions o competéncies.
Article 42. Procediment de tramitació de sol'licituds de reutilització.
1.- El procediment de tramitació será el regulat en els apartats de l'article 10 de la Llei
3712007, de 17 de novembre, sobre reutilització d'informació en el sector públic, que tinguin
carácter de normativa básica i, si s'escau, a la normativa autonómica.
2.- L'órgan competent ha de resoldre les sol'licituds de reutilització en el termini máxim d'un
mes des de la recepció de la sol'licitud. Quan pel volum i la complexitat de la informació
sol'licitada sigui impossible complir l'esmentat termini, es podrá ampliar altres quinze dies. En
aquest cas, s'ha d'informar al sol'licitant de l'ampliació del termini, aixícom de les raons que
ho justifiquen.
3. En el cas que se sol'liciti simultániament l'accés a la informació i la reutilització d'aquesta
informació, es tramitará conjuntament pel procediment d'accés a la informació pública.
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4. Si en el termini máxim previst per resoldre i notificar no s'ha dictat resolució expressa, el
sol'licitant podrá entendre desestimada la seva sol.licitud.
Article 43. Pu blicació d' i nformació reuti I i2able.
1. La publicació activa d'informació reutilitzable inclourá el seu contingut, naturalesa,
estructura, format, freqüéncia d'actuali2ació, modalitat de reutilització, així com les
condicions aplicables i, si escau, la tarifa o exacció a qué estigui subjecta la reutilització.
2. L'Ajuntament facilitará els seus documents en qualsevol format electrónic o llengua

disponible préviament i, sempre que sigui possible, llegible per máquina i conjuntament amb
les seves metadades. Tant el format com les metadades, en la mesura del possible, hauran
de complir normes formals obertes. Concretament, es faran servir estándards classificats en
la seva corresponent categoria amb tipologia d'oberts, en la seva versió mínima acceptada i

seguint el que estableix l'annex de la Norma Técnica d'lnteroperabilitat de Catáleg
d'Estándards, aprovada per Resolució de 3 d'octubre de 2012, de la Secretaria d'Estat
d'Administracions Públiques.
3. Els sistemes de recerca d'informació i documentació publicada permetran la indicació de
recerca d'informació reutilitzable.
Article 44. Gestió de Seguretat.
L'Ajuntament de Badalona registrará totes les actuacions realitzades pels usuaris de la
reutilització, sense límit de dates i complint amb el que estableix la Llei Orgánica 15/1999, de
13 de desembre, de Protecció de Dades de Carácter Personal ien el Esquema Nacional de
Seguretat.
CAPITOL VI. EL TAULER ELECTRONIC
Article 45. Objecte.
1. En el Tauler electrónic s'inseriran els anuncis i edictes de l'Ajuntament de Badalona idels
seus organismes i entitats vinculades o dependents, així com d'altres Administracions
públiques o entitats que, en virtut de norma jurídica o resolució judicial, hagin de ser objecte
de publicació en el tauler electrónic municipal.
2. El Tauler electrónic está integrat a la seu electrónica. La publicació a través del mateix
tindrá la consideració d'oficial i auténtica, substituint a tots els efectes a la publicació en el
tauler físic, sense perjudici de la seva permanéncia a efectes purament informatius.
3. Quan la norma del procediment guardi silenci sobre la publicació al tauler electrdnic, no
será necessária aquesta publicació, llevat que per raons d'interés públic degudament
motivades, es justifiqui la mateixa.
Article 46. Funcionament del Tauler electrónic
1. El Tauler electrónic será únic per a I'Ajuntament de Badalona i les seves entitats i

organismes vinculats o dependents, tindrá format electrónic i s'ajustará a les determinacions
legals d'aplicació.
2. El Tauler electrónic garantirá en tot moment:

a) La inserció dels anuncis en termes de disponibilitat, autenticitat i integritat del seu
contingut.

b) Les condicions d'accessibilitat necessáries per a la consulta per les persones amb
diversitat funcional i la seva permanent adaptació a l'evolució tecnoldgica.

c) La constáncia d'evidéncies electróniques que permetin de forma fefaent la data i hora
de publicació itermini de l'exposició en el tauler.

3. L'accés al Tauler electrónic a través de la seu electrónica será gratuita i no exigirá
identificació de cap tipus. Així mateix, el Tauler electrónic es podrá consultar a les Oficines
d'Atenció al Ciutadá i en els punts d'accés electrónic de l'Ajuntament de Badalona.
4. La publicació en el Tauler electrónic haurá de respectar els principis d'accessibilitat i

facilitat d'ús, d'acord amb les normes d'aplicació, i utilitzará estándards d'ús generalitzat per a
la ciutadania, en particular, les condicions exigides per a la seva consulta per les persones
amb diversitat funcional, d'acord amb el que estableix la normativa sobre condicions básiques
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.
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5. El Tauler electrdnic disposará dels sistemes i mecanismes que garanteixin I'autenticitat, la
integritat i la disponibilitat del seu contingut, en els termes que preveu I'article 17.2 de la Llei
3912015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques. Especialment, als efectes del cómput dels terminis que correspongui, s'establirá el
mecanisme que garanteixi la constatació de la data de publicació dels edictes.
6. El Tauler electrónic estará disponible les 24 hores del dia, tots els dies de l'any. Quan per
raons técniques es prevegi que pugui no estar operatiu, s'haurá d'anunciar als usuaris amb la
máxima antelació possible, indicant quins són els mitjans alternatius de consulta que estiguin
disponibles.
Article 47. Cómput de terminis.
1. Els anuncis o edictes es mantindran publicats en el Tauler electrónic durant el termini que
s'especifiqui en l'acte o expedient concret, i a efectes del seu cómput, la data de publicació
será la que consti en la corresponent evidéncia electrónica de publicació.
2. La sincronització de la data i hora es realitzará mitjangant un sistema de segellat de temps
i en tot cas d'acord amb el que disposa el Reial Decret 412010, de B de gener, pel qual es
regula I'Esquema Nacional d'lnteroperabilitat o norma que sigui aplicable.
3. En alló no previst en el present article s'aplicaran les normes sobre cómput de terminis
establertes en la Llei 3912015, d"1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
Article 48. Efectes.
1. La publicació en el Tauler electrónic dels actes administratius dictats per aquest
Ajuntament en l'ámbit de les seves competéncies, té els efectes que es determinin en la
normativa vigent.
2. Transcorreguts els terminis de publicació, s'entendrá que la notificació ha estat practicada,
donant per complert el trámit corresponent i continuant el procediment.
3. En alló no previst en el present article s'aplicaran les normes sobre notificacions i

publicacions establertes en la Llei 3912015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques.
Article 49. Tauler Edictal Únic.
Els anuncis de notificació d'aquest Ajuntament, es publiquen en el Tauler Edictal Únic (TEU)
del BOE, almenys quan els interessats en el procediment de qué es tracti siguin desconeguts,
s'ignori el lloc o el mitjá de la notificació, o bé intentada aquesta, no s'hagués pogut practicar.
Article 50. Protecció de dades.
La publicació d'edictes en el Tauler electrónic que continguin dades de carácter personal, es
fará amb estricta subjecció al que disposa la normativa vigent en matéria de protecció de
dades de carácter personal i de transparéncia, accés a la informació pública i bon govern, i

en la resta de la normativa que en aquesta matéria sigui aplicable.
TíToL III. IDENTIFIcAcIÓ I SIGNATURA ELECTRÓNICA
Article 51. Política de signatura.
1.- La Política de signatura és el document que estableix els criteris generals per a l'admissió
dels sistemes d'identificació i signatura per mitjans electrónics.
2.- La Política de signatura ha d'ésser aprovada per acord d'Alcaldia i publicada a la seu
electrónica.
3.- D'acord amb els criteris generals establerts a la Política de signatura, s'han de determinar
els mecanismes de signatura a usar per part dels sistemes, els serveis administratius i els
ciutadans i ciutadanes en cada cas concret. Així mateix, la Política de signatura ha de recollir
els criteris generals per a la generació, validació, segellat de temps i conservació de les
si gnatures electróniques.
4.- D'acord amb la Política de signatura es poden aprovar polítiques de signatura
específiques per a les diferents actuacions, sistemes o procediments.
Article 52. Mecanismes d'identificació de ciutadans i ciutadanes.
1.- La Política de signatura determina els mitjans electrónics necessaris per a la identificació
dels ciutadans i les ciutadanes, segons l'análisi de riscos i l'acompliment de requeriments que
aquesta determini. S'admetran els següents sistemes:
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a) Sistemes d'identificació basats en certificats electrónics reconeguts o qualificats de
signatura electrónica expedits per prestadors inclosos a la Llista de confianga de
prestadors de serveis de certificació.

b) Sistemes d'identificació basats en certificats reconeguts o qualificats de segell
electrónic expedits per prestadors inclosos a la Llista de confianga de prestadors de
serveis de certificació.

c) Sistemes d'identificació no criptográfics. L'ús d'aquests sistemes pot estar
condicionat a la identificació prévia de forma presencial o amb d'altres sistemes
fiabl es d' identificació.

d) Sistemes d'identificació en mobilitat. Cas que s'habiliti l'ús d'aquests sistemes, s'ha
d'informar suficientment al públic sobre els requeriments d'identificació prévia, així
com les funcions habilitades en els diferents sistemes, plataformes o aplicacions.

2.- En cas que s'admetin sistemes no criptográfics per a la identificació dels ciutadans i

ciutadanes, I'Ajuntament de Badalona ha d'admetre en tot cas els sistemes de certificació
digital classificats per I'organisme de supervisió de l'Administració General de I'Estat o que
constin a la seva Llista de confianga. Així mateix, s'han admetre altres sistemes
d'identificació, admesos per l'Administració General de l'Estat.
Article 53. Mecanismes de signatura de ciutadans i ciutadanes.
1.- La Política de signatura ha de determinar els mitjans electrónics necessaris per a la
signatura dels ciutadans i les ciutadanes, segons l'análisi de riscos i I'acompliment de
requeriments que aquesta determini, sempre i quan permetin acreditar l'autenticitat de
l'expressió de la seva voluntat i consentiment, així com la integritat i inalterabilitat dels
documents. S'admetran els següents sistemes:

a) Sistemes de signatura electrónica reconeguda o qualificada basada en certificats
electrónics reconeguts o qualificats de signatura electrónica expedits per prestadors
inclosos a la llista de confianga de prestadors de serveis de certificació.

b) Sistemes de segells electrónic reconegut o qualificat i de segell electrónic avangat
basats en certificats electrónics reconeguts o qualificats de segell electrónic inclosos
a la llista de confianga de prestadors de serveis de certificació.

c) Sistemes de signatura no criptográfics. L'ús d'aquests sistemes pot estar condicionat
a la identificació prévia de forma presencial o amb d'altres sistemes fiables
d'identificació.

d) Sistemes de signatura en mobilitat. Cas que s'habiliti l'ús d'aquests sistemes, s'ha
d'informar suficientment al públic sobre els requeriments d'identificació prévia, així
com les funcions habilitades en els diferents sistemes, plataformes o aplicacions i la
validesa de les seves actuacions.

2.- Els sistemes d'identificació previstos en la present Ordenanga es poden admetre com a
sistemes de signatura per a l'acreditació de l'autenticitat de l'expressió de la voluntat i

consentiment dels interessats en un determinat trámit, sempre i quan així ho estableixi la
normativa específica vigent.
Article 54. Mecanismes d'identificació i signatura per a l'autenticació de la competéncia i la
signatura de l'Administració.
1.- L'actuació del personal al servei de l'Ajuntament de Badalona i el funcionament dels
sistemes informátics ha d'autenticar I'exercici de la competéncia, mitjangant l'ús dels
següents sistemes:

a) Segell electrónic basat en un certificat electrónic reconegut o qualificat que reuneixi
els requisits exigits per la legislació de signatura electrónica.

b) Codi segur de verificació vinculat a I'Ajuntament de Badalona.
c) Signatura electrónica del titular de l'órgan o empleaUada públic/a.

2.- Per raons de seguretat pública els sistemes de signatura electrónica podran referir-se
únicament al número d'identificació professional de l'empleat públic.
3.- L'actuació administrativa automalilzada permet l'autenticació de la competéncia mitjangant
l'ús de certificats digitals de segell electrónic que identifiquin l'órgan actuant, sempre i quan
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es pugui garantir la validació dels certificats. L'Ajuntament ha de publicar a la seu electrónica
una relació dels segells electrónics emprats.
Article 55. Mitjans per a I'acreditació de la representació
Els ciutadans i ciutadanes poden actuar per mitjá de representant, bé per a realitzar
determinats trámits especificats en el poder, bé mitjangant un poder per a qué I'apoderat
pugui actuar en nom del representant en qualsevol actuació administrativa davant
I'Ajuntament.
TITOL IV. EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU ELECTRONIC
CAPITOL I. EL REGISTRE ELECTRÓNIC I OFICINA D'ASSISTÉNCIA EN MATÉRA DE
REGISTRE
Article 56. Creació del Registre Electrónic General.
1.- Mitjangant la present Ordenanga es crea i regula el funcionament del Registre Electrónic
General de l'Ajuntament de Badalona. L'accés al Registre Electrónic General es realitzará a
través de la seva seu electrónica i caldrá identificar-se préviament mitjangant alguns dels
mitjans acceptats per aquest Ajuntament i referits al Títol lll "ldentificació i signatura
electrónica" de la present Ordenanga.
2.- L'órgan responsable del Registre Electrónic General és l'Oficina d'Assisténcia en Matéria
de registres.
3.- Els registres electrónics pertanyents a entitats i organismes vinculats o dependents de
l'Ajuntament estaran interconnectats i seran interoperables amb el Registre Electrónic
General de l'Ajuntament de Badalona, havent-se de complir en tot cas I'Esquema Nacional
d'lnteroperabilitat.
4.- Tant el Registre Electrónic General de l'Ajuntament com els registres electrónics de
cadascuna d'aquestes entitats i organismes hauran de complir amb les garanties i mesures
de seguretat previstes en la legislació en matéria de protecció de dades de carácter personal,
havent de complir en tot cas I'Esquema Nacional de Seguretat.
Article 57. Funcionament del Registre Electrónic General.
1.- En el Registre Electrónic General es fará el corresponent assentament de tot document
que es presenti o que es rebi en qualsevol órgan administratiu, organisme públic o entitat
vinculada o dependent de l'Ajuntament de Badalona. També es podran anotar en el mateix, la
sortida dels documents oficials dirigits a altres órgans de les Administracions públiques, dels
seus organismes o entitats vinculades o particulars.
El Registre funcionará com un portal que facilitará l'accés als registres electrónics de cada
organisme i indicará la data i hora oficial, que será la mateixa que figuri a la seu electrónica,
així com la relació dels dies declarats com inhábils per l'Ajuntament i els seus organismes
públics vinculats o dependents.
En aquest Registre es podran presentar documents tots els dies de l'any durant les vint-i-
quatre hores.
A la seu electrónica que dóna accés al Registre figurará la relació actualitzada de trámits que
poden iniciar-se mitjangant I'esmentat Registre Electrónic General.
2.- Els assentaments s'anotaran respectant l'ordre temporal de recepció o sortida dels
documents, i han d'indicar la data i hora del dia en qué es produeixin. Conclós el trámit de
registre, els documents s'han de tramitar sense dilació als seus destinataris i a les unitats
administratives o corresponents des del registre en qué s'hagin rebut.
3.- El Registre Electrónic General de l'Ajuntament de Badalona garantirá la constáncia, com a
mínim i en cada assentament que es practiqui, de:

a) Un nombre o identificador unívoc de l'assentament,
b) La naturalesa de l'assentament,
c) La data i hora de la seva presentació,
d) La identificació de la persona interessada,
e) L'drgan administratiu remitent, si escau,

0 La persona o órgan administratiu al qual s'envia,
g) i, si escau, referéncia al contingut del document que es registra.
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Per a aixó, s'emetrá automáticament un rebut consistent en una cópia autenticada del
document electrónic de qué es tracti, incloent-hi:

a) El contingut de l'escrit, comunicació o sol licitud presentada mitjangant el registre
electrónic, admissible a aquests efectes la reproducció literal de les dades introduldes
en elformulari de presentació.

b) La data i hora de presentació que determinará l'inici del cómput de terminis que hagi
de complir l'Ajuntament.

c) El nombre o identificador de l'assentament en el registre electrónic

d) L'enumeració i la denominació dels documents que, si es el cas, acompanyin i

s'adjuntin al document presentat, seguida de l'empremta electrónica de cada un d'ells
que actuará com a rebut acreditatiu dels mateixos amb la finalitat de garantir la
integritat i el no repudi.

e) Quan sigui automáticament determinable i l'assentament es faci associat a un trámit
com a iniciació del procediment a sol'licitud de l'interessat, s'inclourá en el rebut la
informació de la unitat administrativa responsable de la tramitació, l'órgan
responsable de la seva resolució, el termini máxim establert normativament per a la
resolució i notificació del procediment i dels efectes que pugui produir el silenci
administratiu.

f) Quan l'assentament es faci associat a un trámit com a iniciació del procediment a
sol'licitud de la persona interessada i sigui automáticament determinable la manca de
tota o part de la documentació necessária per a la iniciació del procediment en
qüestió, s'emetrá al costat del rebut esmentat anteriorment un requeriment d'esmena
i l'atorgament de 10 dies per realilzar-la.

4.- Els documents que els interessats dirigeixin als órgans de l'Ajuntament podran presentar-
SC:

a) En el registre electrónic de l'Ajuntament o organisme al qual es dirigeixin, així com en
la resta de registres electrónics de qualsevol Administració pública.

b) En les oficines de Correus.

c) En les representacions diplomátiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

d) En les oficines d'assisténcia en matéria de registres.

e) En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents
Els registres electrónics de l'Ajuntament i les seves entitats i organismes vinculats o
dependents, han de ser plenament interoperable, de manera que es garanteixi la seva
compatibilitat informática i interconnexió, així com la transmissió telemática dels
assentaments registrals i dels documents que es presentin en qualsevol dels registres,
d'acord al que recull l'Esquema Nacional d'lnteroperabilitat i la resta de normativa aplicable.
5.- Els documents en paper presentats de manera presencial davant l'Ajuntament, hauran de
ser digitalitzats, d'acord amb el que preveuen els articles 16.5 i 27 de la Llei 3912015, d'1
d'octubre, i la resta de normativa aplicable, per la oficina d'assisténcia en matéria de registres
en qué hagin estat presentats per a la seva incorporació a l'expedient administratiu electrónic,
retornant-se els originals a l'interessat, sense perjudici d'aquells supósits en qué la norma
determini la custódia per l'Administració dels documents presentats o resulti obligatória la
presentació d'objectes o de documents en un suport específic no susceptibles de
digitalització.
Mitjangant aquesta Ordenanga I'Ajuntament estableix l'obligació de presentar determinats
documents per mitjans electrónics per a aquells trámits, procediments i col'lectius de
persones físiques que així s'indiqui en cada moment a la seu electrónica i que, per raó de la
seva capacitat económica, técnica, dedicació professional o altres motius quedi acreditat que
tenen accés i disponibilitat dels mitjans electrónics necessaris.
6.- Es podrá fer efectiu mitjangant transferéncia dirigida a l'oficina pública corresponent, el
pagament de qualssevol quantitat que s'hagi de satisfer en el moment de la presentació de
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documents a l'Ajuntament, sense perjudici de la possibilitat del seu abonament per altres
mitjans.
7.- La seu electrónica de l'Ajuntament publicará i mantindrá actualitzada en tot moment la
relació de les oficines d'assisténcia en matéria de registre així com I'accés a la relació de
persones de la funció pública habilitades per a I'assisténcia en l'ús dels mitjans electrónics a
les persones físiques interessades
8.- No es consideraran presentats al registre aquells documents i informació el régim especial
dels quals estableixi una altra forma de presentació.
9.- Es podran rebutjar documents electrónics que presentin les següents circumstáncies:

a) Que continguin codi maliciós o dispositiu susceptible d'afectar la integritat de la
seguretat del sistema

b) En el cas d'utilització de documents normalitzats, quan no s'emplenin els camps
requerits com a obligatoris en la resolució d'aprovació dels models normalitzats, quan
continguin incongruéncies, omissions o altres causes que impedeixin el seu
tractament o no tinguin alguna de les característiques exigides per a la seva
presentació.

En els casos que preveu l'apartat anterior, s'informará d'aixó al remitent del
document, amb indicació dels motius del rebuig així com, quan aixó fos possible, dels
mitjans d'esmena de tals deficiéncies i adrega en la qual pugui presentar-se. Quan
l'interessat ho sol'liciti es remetrá justificació de I'intent de presentació, que inclourá
les circumstáncies del seu rebuig.

Quan concorrent les circumstáncies que poden produir rebuig de documents
electrónics, no s'hagi produit el rebuig automátic pel registre electrónic, l'órgan
administratiu competent haurá de requerir la corresponent esmena, advertint que, de
no ser atés el requeriment, la presentació no tindrá validesa o eficácia.

Article 58. Cómput de terminis en els registres.
1.- L'Ajuntament de Badalona publicará a la seva seu electrónica d'accés al registre
electrónic, el calendari de dies inhábils que será l'únic calendari que s'aplicará a efectes del
cómput de terminis en els registres electrónics. Així mateix, es publicará els dies i l'horari en
qué romandran obertes les oficines d'assisténcia en matéria de registres garantint així el dret
dels interessats a ser assistits en l'ús dels mitjans electrónics.
2.- El registre electrónic de l'Ajuntament de Badalona es regirá a l'efecte de cómput dels
terminis, per la data i hora oficial de la seu electrónica d'accés, que haurá de comptar amb les
mesures de seguretat necessáries per garantir la seva integritat i figurar de manera
accessible i visible.
3.- A I'efecte del cómput de termini fixat en dies hábils, i pel que fa al compliment de terminis
pels interessats, la presentació en un dia inhábil s'entendrá realitzada en la primera hora del
primer dia hábil següent tret que una norma permeti expressament la recepció en dia inhábil.
Els documents es consideraran presentats per l'ordre d'hora efectiva en qué ho van ser en el
dia inhábil. Els documents presentats en el dia inhábil es consideren anteriors, segons el
mateix ordre, als que ho fossin el primer dia hábil posterior.
4.- L'inici del cómput dels terminis que hagi de complir l'Ajuntament i els seus organismes
dependents o vinculats vindrá determinat per la data i hora de presentació en el registre
electrónic.
5.- Quan una incidéncia técnica imprevista o una actuació planificada necessária de
manteniment técnic hagi impossibilitat el funcionament ordinari del sistema o aplicació que
correspongui al registre electrónic, I'Ajuntament i els seus organismes dependents o vinculats
podran determinar una ampliació dels terminis no venguts, havent de publicar a la seu
electrónica tant la incidéncia técnica esdevinguda o avís previ de no disponibilitat planificada
com l'ampliació concreta del termini no vengut.
Article 59. Documents aportats pels interessats al procediment administratiu.
1.- Els interessats hauran d'aportar al procediment administratiu les dades i documents
exigits, tant en el seu inici com en la seva tramitació, així com qualsevol altre document que
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estimin convenient. Els interessats es responsabiliVaran de la veracitat dels documents que
presentin.
2.- La seu electrónica de l'Ajuntament de Badalona haurá de contenir, per a cada un dels
procediments administratius, la relació simplificada i actualitzada de dades i documents que
els interessats hauran d'aportar en el moment de la presentació de la seva sol'licitud en el
registre electrónic.
3.- L'Ajuntament no exigirá als interessats la presentació de:

Documents originals, llevat que, amb carácter excepcional, la normativa reguladora
aplicable estableixi el contrari.

Documents que hagin estat elaborats pel mateix Ajuntament o per qualsevol altra
Administració, sempre que aquests estiguin inclosos en el Catáleg de documents i

dades interoperables de Catalunya.
Dades o documents no exigits per la normativa reguladora aplicable.
Dades o documents que hagin estat aportats anteriorment per la persona interessada. En

aquest cas, haurá d'indicar en quin moment i davant de quin órgan administratiu
s'han presentat els esmentats documents.

4.- L'Ajuntament haurá de demanar els documents i dades necessáries per a la iniciació i

tramitació del procediment administratiu a través de les seves xarxes corporatives o
mitjangant consulta a les plataformes d'intermediació de dades o altres sistemes electrónics
habilitats per les diferents Administracions públiques. Es presumirá que aquesta consulta és
autoritzada pels interessats, llevat que consti en el procediment la seva oposició expressa o
la llei especial aplicable requereixi consentiment exprés, havent de, en ambdós casos, ser
informats préviament dels seus drets en matéria de protecció de dades de carácter personal.
5.- Excepcionalment, si l'Ajuntament no pogués demanar els esmentats documents, podrá
sol'licitar novament a I'interessat la seva aportació.
6.- Excepcionalment, quan l'Ajuntament sol'liciti a la persona interessada la presentació d'un
document original i aquest estigui en format paper, la persona interessada haurá d'obtenir
una cópia auténtica amb carácter previ a la seva presentació electrónica. La cópia electrónica
resultant reflectirá expressament aquesta circumstáncia. Les cópies auténtiques podran
obtenir-se mitjangant els funcionaris habilitats a I'efecte en les oficines d'atenció ciutadana,
que actuaran com a oficines d'assisténcia en matéria de registres, o mitjangant processos
d'actuació administrativa automatitzada aprovats i posats a disposició per l'Ajuntament.
7.- Excepcionalment, quan la relleváncia del document en el procediment ho exigeixi o
existeixin dubtes derivades de la qualitat de la cópia, l'Ajuntament podrá sol.licitar de_manera
motivada la confrontació de les cópies aportades per I'interessat, per al que podrá requerir
l'exhibició del document o de la informació original.
Article 60. Les oficines d'assisténcia en matéria de registre
'1.- L'Ajuntament per garantir que les persones interessades poden relacionar-se amb
I'Administració a través de mitjans electrónics posa a disposició de la ciutadania els mitjans
electrónics necessaris per a la identificació, l'emissió del consentiment, la realització de
sol'licituds i pagaments, així com qualsevol altre trámit administratiu a través de I'Oficina
d'Assisténcia en Matéria de Registres.
2. L'Ajuntament de Badalona a través de I'Oficina d'Assisténcia en Matéria de Registres ha
d'assistir als interessats que ho sol'licitin en l'ús dels mitjans electrónics. Si els interessats no
disposen dels mitjans electrónics per a la identificació o la signatura electróniques en el
procediment administratiu ho poden fer válidament per un funcionari públic habilitat a l'efecte.
3. L'Oficina d'Assisténcia en Matéria de registres és I'encarregada de:

a) Gestionar el Registre General Electrónic de I'Ajuntament de Badalona.
b) Donar suport i assisténcia en l'ús dels mitjans electrónics a les persones interessades

que no tinguin I'obligació d'utilitzar els mitjans electrónics.
c) Realitzar la identificació i signatura electrónica de les persones interessades per

funcionari públic mitjangant el sistema de signatura electrónica que li hagi facilitat
I'Ajuntament de Badalona.
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d) Emetre les cópies auténtiques dels documents públics administratius de I'Ajuntament
de Badalona i dels documents privats que els facilitin les persones interessades en el

marc d'un procediment administratiu.
e) Digitalitzar com a cópia electrónica els documents que es presentin de manera

presencial davant I'Ajuntament de Badalona per una persona que no tingui I'obligació
d'utilitzar els mitjans electrónics. Quan la cópia electrónica ho sigui d'un document
original en paper tindrá el carácter de cópia auténtica.

0 Facilitar l'accés al portal d'internet, a la seu electrónica i al tauler electrónic.
g) Acreditar l'apoderament apud acta per compareixenga personal.

h) Gestionar el Registre electrónic d'apoderaments.
4.- L'Oficina d'Assisténcia en Matéria de Registres pot donar suport i assisténcia a les
persones que estiguin obligades a relacionar-se a través de mitjans electrónics amb
l'Ajuntament de Badalona i, en particular, a les petites i mitjanes empreses i a les
organitzacions no governamentals i entitats socials domiciliades al terme municipal.
Article 61. Registre de funcionaris habilitats
1.- Es crea el registre de funcionaris habilitats a l'Ajuntament de Badalona per a la
identificació i autentificació dels ciutadans conforme alló establert a l'article 12 de la Llei
39t2015.
2. L'habilitació s'estendrá a aquells trámits i actuacions per mitjans electrónics que precisen
una autentificació fefaent del ciutadans.
3.- En tot cas, els funcionaris habilitats no podran rebre notificacions que requereixen la
identificació i autentificació del ciutadá, llevat de les notificacions per compareixenga i sempre
que dit trámit s'hagi autoritzat expressament conforme a alló disposat.
4.- El funcionari habilitat només podrá identificar i autentificar a persones físiques.
5.- L'órgan responsable de la gestió del Registre de Funcionaris habilitats será determinat per
Decret de I'Alcaldia.
6. Només podran ser habilitats els funcionaris de carrera, en situació de servei actiu inscrits
en el registre central de personal de I'Ajuntament, que disposin d'un certificat electrónic de
personal municipal.
7. La inscripció, modificació i cancel'lació en el Registre de Funcionaris Habilitats, de la
habilitació dels funcionaris per determinats trámits o el titular del organisme públic al que
pertanyin prévia conformitat en el seu cas del servei responsable del trámit.
B. Una vegada anotada en el Registre la inscripció, modificació o cancel'lació de les
habilitacions ,aquestes hauran de ser efectives en el termini máxim de 48 hores i s'atorgará
per temps indefinit llevat que s'indiqui específicament la seva data de finalització.
Article 62. Contingut del Registre de funcionaris habilitats
En el Registre es faran constar les dades següents dels funcionaris habilitats:

Document nacional d'identitat
Nom icognoms
Adscripció orgánica
Lloc de treball
Data d'alta en el Registre de Funcionaris Habilitats

a
b
c
d

e
f) Trámits per als quals está habilitat
g) Data de baixa del Registre
h) Motiu de cancel lació o baixa de l'habilitació.
Article 63. Funcionament del Registre de funcionaris habilitats
L'habilitació s'atorga per a temps indefinit, llevat que es faci constar expressament la seva
data límit.
Feta I'anotació de l'habilitació del funcionari, el responsable del Registre emetrá una
credencial en la que es fará constar la identificació personal i administrativa del funcionari, els
trámits pels quals está habilitat, la data d'inici i, en el seu cas, de finalització de l'habilitació.
El canvi d'adscripció, lloc de treball o de funcions d'un funcionari habilitat comportará la seva
baixa en el Registre de funcionaris habilitats.
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Article 64. Publicitat de trámits i actuacions
En la seu electrónica es publicará una relació de tots els trámits i actuacions per mitjans
electrónics. Per a cadascun dels trámits es fará constar la seva descripció i codi identificatiu.
També es publicará en la seu electrónica els centres o dependéncies on es pugui exercir el
dret d'accés a la informació pública per part dels ciutadans.
Article 65. ldentificació i consentiment exprés del ciutadá i actuacions del funcionari habilitat
1.- EI ciutadá presentará per a la seva identificació el document nacional d'identitat en vigor o,
quan sigui estranger, el NlE, el document d'identificació que tingui efectes equivalents en el
seu país d'origen, o el passaport.
2.- El ciutadá haurá de consentir expressament la seva identificació i autenticació pel
funcionari públic habilitat per a cada actuació administrativa per mitjans electrónics que la
requereixi. Per aixó, haurá de complimentar i signar el formulari que amb aquest objecte es
publicará a la seu electrónica.
3.- Elfuncionari habilitat lliurará al ciutadá tota la documentació acreditativa del trámit realitzat
i una cópia del document de consentiment exprés complimentat i signat. La informació
continguda en el Registre de funcionaris habilitats i la cópia de la documentació relacionada
amb les actuacions dels funcionaris habilitats es conservará, als efectes de prova en els
procediments administratius o judicials que puguin tenir lloc.
4.- Aquests documents es conservaran a les oficines d'assisténcia en matéria de registre, en
els termes que estableixi la legislació en matéria d'arxiu.
Article 66. Registre electrónic d'apoderament.
l.- L'Ajuntament de Badalona disposa d'un Registre Electrónic d'Apoderaments on hi consten
els apoderaments generals "apud acta" realitzats per les persones interessades de forma
electrónica o presencial i on s'hi registra la validació de poders.
2.- Els assentaments inscrits han de fer constar els noms i cognoms o raó social i document
d'identitat de la persona que atorga el poder i de la que és nomenada apoderada, aixícom la
data de la inscripció, el període de temps pel que s'atorga i el tipus de poder segons el poder
atorgat.
3.- Es poden registrar els següents tipus de poders

a) El poder general per tal d'actuar davant de qualsevol Administració o organisme i en
qualsevol tipus d'actuació administrativa.

b) Un poder per tal d'actuar davant d'una Administració o organisme concret.

c) Un poder per la realització de determinats trámits especificats al poder.

4.- L'apoderament apud acta es pot atorgar mitjangant compareixenga a la seu electrónica o
mitjangant compareixenga personal a l'Oficina d'assisténcia en matéria de registres.
5.- Els apoderaments poden tenir una vigéncia máxima de 5 anys. Els apoderaments es
poden revocar o prorrogar. La prórroga atorgada té una validesa determinada máxima de cinc
anys a comptar des de la data d'inscripció. El Registre electrónic d'apoderaments ha d'enviar
un avís amb un mes d'antelació a l'expiració del termini.
6.- Les sol'licituds de renovació, revocació o prórroga o denúncia es poden adregar a
qualsevol registre i han de constar inscrites en el Registre electrónic d'apoderaments de
l'Administració davant de la qual té efectes el poder sortint efectes des de la data en qué es
produeixi la inscripció.
CAPíTOL II EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU ELECTRÓNIC
Article 67. Compromís amb el principi d'eficiéncia administrativa: análisi, simplificació i millora
prévia.
1.- En aplicació del principi d'eficiéncia iamb l'objectiu de generarvalor públic, l'Ajuntament
de Badalona durá a terme un procés d'innovació sobre la seva activitat administrativa i que
contindrá els següents vectors: análisi de valor, generació d'idees, redisseny, optimització,
simplificació, obertura i eliminació de cárregues administratives. Aquest procés es realitzará
amb carácter previ a la utilització i incorporació d'aplicacions i sistemes d'informació a
l'activitat adm i nistrativa.
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2.- El procéS d'innovació esmentat es realitzará sobre els següents ámbits administratius i

d'organització: ámbit reglamentari, ámbit organitzatiu i ámbit procedimental.
Article 68. De la innovació, obertura i participació en l'ámbit reglamentari.
1.- L'Ajuntament de Badalona aplicará els principis del Govern Obert a l'ámbit de la publicitat,
elaboració i rendició de comptes de les ordenances i reglaments que mantingui vigents en
l'exercici de les seves potestats i activitat:

a) Transparéncia en les normes i reglaments vigents i futures.
b) Participació i col laboració de la ciutadania en l'elaboració i millora d'ordenances i

reglaments.
c) Simplificació administrativa amb la preferéncia per l'ús de declaracions responsables

i comunicacions prévies.
d) Rendició de comptes dels resultats i impactes de les ordenances i reglaments

vigents.
2.- L'Ajuntament de Badalona publicará en el seu Portal de Transparéncia sota la categoria
de Normativa la següent informació:

a) La normativa aplicable incloent el conjunt d'ordenances i reglaments en vigor en
l'ámbit de l'Ajuntament.

b) Els projectes de reglaments la iniciativa dels quals li correspongui.
c) Els documents que, d'acord amb la legislació sectorial vigent, hagin de ser sotmesos

a un període d'informació pública durant la seva tramitació
d) EI Pla normatiu anual aprovat que contindrá les iniciatives reglamentáries que vagin a

ser elevades per a la seva aprovació l'any següent donant així una visibilitat a futur
de la seguretat jurídica local.

3.- L'Ajuntament de Badalona fomentará la participació de la ciutadania en la elaboració de
reglaments i ordenances, elevant una consulta pública prévia, amb I'objectiu de demanar
l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectades,
seguint l'abast iles directrius de l'article'133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. El document que reculli
l'análisi d'aquesta consulta pública formará part de l'expedient d'elaboració del projecte de
reglament o ordenanga i será públic durant la tramitació del mateix. En aquest document es
motivará l'acceptació o rebuig de les propostes presentades i es pronunciará sobre la
necessitat o no de continuar amb el procediment.
En tot cas, en l'expedient s'incorporará informació relativa a:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
b) La motivació de la necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
c) Els objectius que es persegueixen així com el sistema d'avaluació i rendició de

comptes cap a la societat previstos per a la constatació efectiva del compliment
d'aquests objectius.

d) La motivació de la no incorporació de possibles solucions alternatives regulatóries i

no regulatóries que poguessin haver sorgit a la consulta pública.
4.- L'Ajuntament de Badalona fomentará la col laboració de la ciutadania en la millora de les
iniciatives reguladores existents creant canals de col'laboració que permetin recollir la seva
veu respecte a quins aspectes són millorables del conjunt d'ordenances i reglaments vigents.
5.- L'Ajuntament de Badalona publicará al seu Portal de Transparéncia en la categoria de
"Qualitat dels Serveis Públics" els indicadors d'avaluació corresponents als objectius primaris
de les ordenances i reglaments aprovats, comprometent-se a la millora i simplificació de les
seves iniciatives reglamentáries i fins i tot a la derogació d'aquelles, I'avaluació del
compliment d'objectius de les quals no sigui positiva en nom d'un model vigent i sostenible de
normes amb la menor cárrega administrativa cap a la societat.
Article 69. De la innovació i simplificació en l'ámbit organitzatiu.
L'Ajuntament de Badalona aplicará els principis d'innovació i simplificació en l'ámbit
organitzatiu que coadjuven a I'eficiéncia i orientació a la ciutadania i donará preferéncia a
criteris i innovacions com:
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a) Un régim de delegacions entre els órgans de govern orientat a l'eficiéncia en els
processos de presa de decisions, prioritzant les delegacions d'aquells assumptes la
decisió dels quals pugui adoptar-se per un órgan unipersonal.

b) La constitució d'oficines d'atenció a la ciutadania amb un alt nivell de servei que
puguin incloure les respostes immediates i la tramitació proactiva en el mateix
moment de l'atenció.

c) Els models organitzatius basats en processos i transversalitat que incentivin la
creativitat i el talent en els seus equips de treball.

d) L'eliminació de registres auxiliars o departamentals substituint-los per la tragabilitat
que proporcionen les aplicacions i sistemes d'informació de la gestió administrativa.

e) L'ús de técniques d'análisi del valor afegit sobre els fluxos d'activitats administratives
per identificar, potenciar i optimitzar aquelles unitats organitzatives que afegeixen
valor a la ciutadania o a l'Ajuntament en la seva recerca d'eficácia i eficiéncia pública
i per eliminar la resta d'unitats supérflues des de la perspectiva de I'esmentat análisi.

Article 70. De la innovació i la simplificació en l'ámbit procedimental.
1.- L'Ajuntament de Badalona reduirá les cárregues a la ciutadania eliminant com a
necessaris per a la iniciació dels seus procediments administratius els següents documents
llevat que, amb carácter excepcional, la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari:

a) La cópia del document nacional d'identitat o document identificatiu equivalent.

b) Qualsevol certificat o document acreditatiu del compliment d'uns requisits que hagi de
ser emés per l'Ajuntament.

c) Qualsevol document que hagi estat préviament elaboral ilo emés pel mateix
Ajuntament.

d) Qualsevol document que hagi estat elaborat ilo emés per qualsevol altra
Administració pública i l'obtenció estigui disponible a través de les plataformes
d'intermediació de dades del sector públic.

e) Qualsevol dada o document que no sigui exigit per la normativa reguladora aplicable.
f) Dades o documents que hagin estat aportats anteriorment per la persona interessada

a qualsevol Administració pública, sempre que aquesta els posi a disposició a través
de plataformes d'intermediació i la persona interessada indiqui en quin moment i

davant quin órgan administratiu va presentar aquestes dades o documents. En
aquest supósit es presumeix I'autorització per a la consulta llevat que consti la seva
oposició expressa a la reutilització o una llei especial exigeixi el seu consentiment
exprés.

g) Qualsevol document o cópia del mateix que aporti una informació necessária peró
que pugui ser incorporada com a dades o metadades a la sol'licitud de I'interessat.

Amb el mateix objectiu de reduir cárregues a la ciutadania, es:
a) Donará preferéncia a l'ús de declaracions responsables i comunicacions prévies, així

com a les renovacions automátiques d'autoritzacions i llicéncies préviament
atorgades

b) Procurará la millora contínua i la innovació per a la reducció de terminis i temps de
resposta previstos en les normes.

2.- L'Ajuntament revisará i analitzará periódicament i d'acord amb l'apartat anterior el conjunt
de procediments administratius que es puguin veure afectats davant l'aparició de nous
serveis en les plataformes d'intermediació de dades del sector públic que permetin majors
reduccions de cárrega. En qualsevol cas, els interessats podran deixar d'aportar documents
exigits que es puguin obtenir per l'Ajuntament a través de les plataformes d'intermediació
transcorregut el termini d'un mes des que estiguin operatius els esmentats serveis
intermediats.
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3.- L'Ajuntament analitzará la viabilitat i optará per la tramitació simplificada del procediment
administratiu comú allá on sigui possible, mantenint actualitzada a la seva seu electrónica la
relació d'aquells procediments administratius als que s'aplicará aquest model de tramitació
simplificada, sense detriment del dret de la persona interessada a la seva oposició expressa i

preferéncia per la tramitació ordinária.
Article 71. De les especialitats de la tramitació simplificada del procediment administratiu
comú.
1.- L'Ajuntament de Badalona tramitará, preferentment, tots els procediments per tramitació
simplificada. Es podrá acordar, d'ofici o a sol'licitud de la persona interessada, recórrer a la
tramitació simplificada del procediment administratiu comú quan raons d'interés públic o la
manca de complexitat del procediment així ho aconsellin, havent de publicar a la seu
electrónica corresponent la indicació de quins procediments es tramitaran per aquesta via,
sense perjudici que a efectes d'oferir la máxima informació i facilitar l'accés també sigui
accessible aquesta informació des del Portal de Transparéncia.
S'entendrá que el procediment no té complexitat quan:

a) no participin en la seva instrucció més de dues unitats administratives o

b) tingui una durada máxima de tres mesos per a la seva resolució.

2.- En qualsevol moment del procediment anterior a la seva resolució, l'órgan competent per
a la seva tramitació podrá acordar continuar d'acord amb la tramitació ordinária sempre quan
quedin suficientment acreditats en l'expedient els motius que aconsellen aquesta decisió i no
hi hagi oposició de I'interessat en el supósit d'haver sol'licitat aquest la tramitació de la via
simplificada.
3- Els interessats podran sol'licitar la tramitació simplificada del procediment. Si l'órgan
competent per a la tramitació aprecia que no concorre alguna de les raons que preveu
l'apartat 1, podrá desestimar aquesta sol'licitud, en el termini de cinc dies des de la
presentació, sense que hi hagi possibilitat de recurs per part de I'interessat. Transcorregut el
termini de cinc dies s'entendrá desestimada la sol'licitud.
Article 72. Procediments tramitats per via electrónica
1.- El procediment administratiu sotmés al principi de celeritat, s'impulsará d'ofici en tots els
seus trámits i a través de mitjans electrónics, respectant els principis de transparéncia i

publicitat.
2.- Els expedients administratius tindran format electrónic i es formaran mitjangant l'agregació
ordenada de tots els documents, proves, dictámens, informes, acords, notificacions i altres
diligéncies que hagin d'integrar-los, així com un índex numerat de tots els documents que
continguin quan es remeti.
3.- En relació amb els trámits i procediments que es posen a disposició de la ciutadania per
mitjans electrónics es garanteix el canal electrónic per a demanar informació, fer consultes,
formular sol licituds, presentar declaracions responsables o comunicacions prévies, 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.
Article 73. lniciació per mitjans electrónics
Els procediments administratius es poden iniciar a instáncia de part, a través de mitjans
electrónics, mitjangant la presentació de la sol licitud al Registre Electrónic General, per la
qual cosa, els interessats hauran d'utilitzar els mecanismes d'identificació i autenticació
establerts per cada tipus de procediment.
Article 74. Tramitació per via electrónica dels procediments
1.- Els programes, aplicacions isistemes d'informació que s'utilitzin per la realització per
mitjans electrónics dels trámits administratius han de garantir el control dels terminis, la
constáncia de la data i hora de la seva tramitació, i el procediment fixat, sens perjudici del
respecte a l'ordre de tramitació dels expedients.
2.- La persona interessada, amb la identificació prévia, pot sol'licitar i obtenir informació sobre
l'estat de la tramitació dels procediments administratius gestionats electrónicament, d'acord
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amb les condicions del servei d'accés restringit establert a aquest efecte. La informació sobre
l'estat de tramitació del procediment comprén la relació dels actes de trámit, amb indicació
del seu contingut, així com la data en qué es van dictar.
3.- L'Ajuntament de Badalona pot remetre a la persona interessada avisos sobre I'estat de la
tramitació, a les adreces electróniques de contacte que aquesta li hagi indicat.
Article 75. Presentació de documents, declaració responsable i comunicació prévia
1.- L'Ajuntament de Badalona garantirá el dret de la ciutadania a no aportar dades i

documents que estiguin en el seu poder, en el d'altres administracions públiques o que hagin
estat elaborats per aquestes.
2.- Es promourá la substitució de l'aportació dels documents als quals es refereix l'apartat
anterior, per una declaració responsable de la persona interessada respecte el compliment
dels requisits i la veracitat de la documentació de l'expedient, respecte la qual l'ajuntament en
podrá comprovar la veracitat.
3.- Les comunicacions prévies que es presentin a I'Ajuntament, per tal que tinguin efectes,
hauran de presentar-se en els models que I'Ajuntament posará a disposició a la página web
municipal, i s'acompanyaran, si escau, de la documentació necessária per al seu compliment
de conformitat amb el que estableix la normativa sectorial, adjuntant-hi la documentació que
en cada supósit exigeixi la normativa vigent. Si compleix aquests requisits, permet el
reconeixement o I'exercici d'un dret o I'inici d'una activitat, des del dia de la presentació,
excepte que la normativa sectorial fixi altre termini, i faculta I'Ajuntament per a verificar la
conformitat de les dades que s'hi contenen.
ArticleT6. Transmissió de dades i documents electrónics entre administracions
1.- L'Ajuntament de Badalona posará a disposició de les altres administracions públiques les
dades i documents relatius als interessats que estiguin en el seu poder i es trobin en suport
electrónic mitjangant la seva incorporació al Catáleg de dades i documents interoperables de
Catalunya. Aquesta incorporació es realitzará mitjangant acord de l'Alcaldia on es descriuran
les dades i documents, les condicions d'accés i les mesures de seguretat que hauran
d'apl icar els cessionaris.
2.- Quan no sigui possible la consulta de les dades a través del Catáleg de dades i

documents interoperables de Catalunya o a la resta d'administracions públiques, la ciutadania
podrá presentar a I'Ajuntament cópies auténtiques en paper de documents procedents
d'altres ad mi nistracions.
Article 77. Cópies auténtiques i trasllat de documents en suport paper
1.- La cópia auténtica electrónica de documents en suport paper es fará a través d'un
procediment de digitalització segur, que inclogui la signatura electrónica del funcionari públic
al servei de l'Ajuntament de Badalona que l'hagi realitzat i que garantirá l'autenticitat i la
integritat de la cópia. Les cópies auténtiques tenen la mateixa validesa i eficácia que els
documents originals.
2.- La incorporació, en el seu cas, de documents en suport paper als trámits i procediments
administratius que es tramitin per via electrónica es fará mitjangant la cópia auténtica dels
documents originals en suport paper.
3.- Les persones interessades poden aportar a l'expedient cópies digitalitzades dels
documents, la fidelitat de les quals amb l'original es garanteix mitjangant la utilització de la
signatura electrónica avangada. L'Ajuntament de Badalona pot sol'licitar en qualsevol
moment la confrontació del contingut de les cópies aportades.
4.- Per fer cópies auténtiques de documents electrónics amb canvi de format, d'electrónic a
paper, s'ha de partir d'un original electrónic signat. La cópia realitzada és un document
electrónic que ha d'incloure un codi segur de verificació (CSV) i ha d'estar disponible al
repositori temporal de cópies durant el temps que s'hagi determinat per consultar, comprovar
o imprimir. La impressió d'aquest document té la consideració de cópia auténtica.
Article 78. Expedient electrónic
1.- L'expedient administratiu es integrat pel conjunt ordenat de documents i actuacions
corresponents a un procediment administratiu, qualsevol que siguin el suport i el tipus
d'informació que continguin. Un mateix document pot formar part d'expedients electrónics
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diferents.
2.- Quan sigui necessari remetre l'expedient electrónic, es foliará per garantir la vinculació
dels documents electrónics que conformen l'expedient mitjangant la incorporació d'un índex
electrónic, entés com la relació de documents electrónics d'un expedient electrónic, signada
per l'administració, órgan o entitat actuant que ha de garantir la integritat de l'expedient
electrónic i permetre la seva recuperació sempre que sigui precís.
3.- Els expedients han d'incorporar metadades per facilitar la seva classificació, ordenació,
descripció, indexació, consulta i difusió.
Article 79. L'actuació administrativa automatitzada
1.- S'entén per actuació administrativa automatitzada, qualsevol acte o actuació realitzada
íntegrament amb mitjans electrónics en el marc d'un procediment administratiu i en la que no
intervingui de forma directa un treballador públic.
2.- L'Alcaldia és l'drgan competent per a la definició de les especificacions de les actuacions
administratives automatitzades i sistemes d'auditoria i será l'órgan responsable a efectes
d'impugnacions.
CAPITOL III. LA NOTIFICACIO ELECTRONICA
Article 80. Órgan competent per a la notificació.
1.- El Secretari o fedatari responsable dels diferents órgans municipals procedirá a notificar
als interessats els drets i interessos dels quals siguin afectats per aquells, de forma
automatitzada, mitjangant el sistema electrónic de posada a disposició, sense perjudici de la
notificació en suport paper que sigui també preceptiva.
2.- No obstant aixó, les notificacions dels acords adoptats pels órgans col'legiats es
practicaran per Secretaria, prévia certificació dels mateixos, preferentment de forma
automatitzada, emprant el sistema de signatura electrónica de qué disposi.
Article 81. Termini per a la notificació.
1.- Tota notificació es tramitará dins el termini de deu dies a partir de la data en qué l'acte
hagi estat dictat, i contindrá el text íntegre de la resolució, amb indicació de si posa fi o no a la
via administrativa, l'expressió dels recursos que siguin procedents, en el seu cas, en via
administrativa i judicial, l'órgan davant el qual s'han de presentar i el termini per interposar-
los, sense perjudici que els interessats puguin exercitar, si és el cas, qualsevol altre que
estimen procedent.
2.- Les persones interessades que estiguin subjectes, amb carácter obligatori o voluntari, al
sistema de notificació electrónica podran assenyalar un máxim de 30 dies en cada any
natural durant els quals l'Ajuntament no podrá posar notificacions a la seva disposició en el
citat sistema de notificació electrónica, excepte quan l'Ajuntament acrediti de manera
motivada que aixó resulti incompatible amb la immediatesa o celeritat que requereixi una
actuació administrativa concreta per assegurar la seva eficácia.
3.- El retard en la notificació derivat de la designació realitzada per I'interessat segons el que
disposa l'apartat anterior es considerará dilació no imputable a l'Administració, en els termes
que estableix la normativa aplicable.
Article 82. Protecció de dades i altres límits aplicables a la notificació.
1. L'Ajuntament de Badalona adoptará les mesures necessáries per a la protecció de les
dades personals que constin en les resolucions i actes administratius, quan aquests tinguin
per destinataris a més d'una persona interessada, aplicant, si escau, altres límits que preveu
la legislació en matéria de transparéncia.
2.- Aquestes mesures poden incloure, entre d'altres, la transcripció per a la certificació parcial
d'acords i resolucions, si escau generada automáticament mitjangant l'ús de metadades, o
l'ús d'annexos exclosos de certificació i posterior notificació.
3.- En tot cas, d'existir limitacions d'accés a aquests dades, s'indicará la circumstáncia en els
termes previstos per la legislació en matéria de transparéncia.
Article 83. Dispositiu electrónic i/o a l'adrega de correu electrónic d'avís per a la notificació.
1.- La persona interessada o el seu representant podrá designar un dispositiu electrónic i/o
una adrega de correu electrónic, per rebre avisos relatius a la práctica de notificacions, amb
independéncia de la forma de practicar les mateixes. L'Ajuntament de Badalona determinará
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els dispositius electrónics que admet com a válids per fer efectiu I'avís regulat en el present
article.
2.- Per a aixó, la persona interessada o el seu representant haurá d'identificar-se, emprant el
sistema admés a l'efecte per I'Ajuntament, i omplir les dades corresponents.
3.- La persona interessada o el seu representant será l'únic responsable de mantenir aquesta
i nformació actualitzada.
Article 84. Expedició i práctica electrónica de la notificació.
1.- La notificació sempre será creada en forma escrita i suport electrónic original, incorporant
les metadades i altres continguts que preveu la legislació de procediment administratiu comú,
i es durá a terme d'acord amb el que preveuen els següents apartats.
2.- S'admeten com a formes válides de notificació electrónica I'Adrega Electrónica Habilitada i

la notificació per compareixenga a la seu electrónica de l'Ajuntament de Badalona.
3.- La notificació es posará, en tot cas, a disposició de la persona interessada o del seu
representant a la seu electrónica de l'Ajuntament, i s'enviará avís al dispositiu electrónic i/o a
l'adrega de correu electrónic que hagi estat designada per la persona interessada o el seu
representant.
4. Perqué la compareixenga electrdnica permeti la práctica de la notificació, el sistema
empleat haurá de complir els requisits següents:

a) Quedar acreditació de la identificació de la persona que accedeix a la notificació,
d'acord amb el que disposi I'Ajuntament en els termes que preveu aquesta
Ordenanga.

b) lnformar de forma clarament identificable que l'accés de I'interessat al contingut tindrá
el carácter de notificació als efectes legals oportuns.

c) Quedar constáncia de l'accés de I'interessat o del seu representant al contingut de la
notificació, amb indicació de la data i l'hora en qué es produeix.

5. Addicionalment, quan així ho hagi sol'licitatvoluntáriament la persona interessada o el seu
representant, o els mateixos estiguin legalment o reglamentáriament obligats a rebre les
notificacions per mitjans electrónics, l'Ajuntament podrá també posar aquesta notificació a
disposició de la persona interessada o el seu representant en una adrega electrónica
habilitada única, en les condicions que preveu la seva normativa reguladora.
Article 85. Práctica de la notificació en suport paper.
1.- L'Ajuntament de Badalona procedirá a la práctica de la notificació en suport paper en els
casos que preveu la legislació de procediment administratiu comú, podent per a aixó emprar
els mecanismes establerts en la legislació de serveis postals, realitzar el lliurament emprant
per a aixó a un empleat públic al seu servei o per compareixenga de la persona interessada o
del seu representant a les dependéncies de l'Ajuntament o en qualsevol altre lloc habilitat a
I'efecte.
2.- En aquest cas, s'haurá de procedir a la creació automatitzada d'una cópia auténtica en
paper de la notificació posada a disposició a la seu electrónica, emprant per a aixó el codi
segur de verificació de l'órgan notificador, o el general de I'Ajuntament de Badalona.
3.- La notificació mitjangant servei postal es realitzará conforme estableix la normativa vigent
en cada moment.
4.- De la notificació en paper mitjangant compareixenga personal o lliurament per empleat
públic ha de generar-se una constáncia escrita, inclusivament en suport electrónic, de la
recepció de la notificació per part de I'interessat o del seu representant, que será digitalitzada
per a la seva incorporació, en forma de cópia electrónica auténtica, a I'expedient.
5.- Totes les notificacions que es practiquin en paper hauran de ser posades a disposició de
la persona interessada a la seu electrónica de I'Ajuntament de Badalona, perqué pugui
accedir al contingut de les mateixes de manera voluntária.
Article 86. Publicació d'anuncis de notificació infructuosa.
1.- Quan no hagi estat possible practicar la notificació en els termes establerts en els articles
anteriors, la notificació es fará mitjangant la publicació d'un anunci en el Butlletí Oficial de
I'Estat.
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A aquests efectes, es podran publicar anuncis individuals o de compareixenga per a ser
notificat, en forma agregada.
2.- Quan I'Ajuntament de Badalona rebi anuncis de notificació en tauler tramesos per altres
Administracions públiques, aque.sts es publicaran en el tauler electrónic.
CAPITOL IV. L'ARXIU ELECTRONIC
Article 87. Documents i expedients electrónics
1.- L'Ajuntament de Badalona emetrá els documents administratius per escrit, a través de
mitjans electrónics, llevat que la seva naturalesa exigeixi una altra forma més adequada
d'expressió i constáncia.
2.- Els documents electrónics incorporaran les metadades establertes en les Normes
Técniques d'lnteroperabilitat i d'altres necessáries per facilitar-ne la seva gestió i tractament
al llarg del seu cicle de vida.
3.- Els documents públics electrónics tindran garantida l'autenticitat i la integritat dels
continguts, i també la conservació de l'aparenga i la funcionalitat originals i, quan escaigui, llur
confidencialitat, durant el termini establert per la normativa vigent en matéria d'arxius i

documents.
4.- L'Ajuntament de Badalona garantirá la possibilitat de transformar els documents per raons
tecnológiques, per a adaptar-ne el format i la sintaxi informática a les necessitats de gestió i

preservació establertes per la normativa. El document resultant de la transformació es
signará electrónicament per l'órgan competent per a transformar-lo.
5.- La signatura electrónica i la gestió documental dels entorns tancats de comunicacions
garantiran la seguretat de les dades, el seu origen i l'autenticació de l'exercici de la
competéncia mitjangant el sistema de signatura que es determini en cada moment, mitjangant
conveni o les condicions de prestació del servei en qüestió.
6.- Els certificats administratius que s'estenguin i la transmissió de dades que es realitzi es
durá a terme de manera que acompleixin les garanties establertes a l'apartat 1 del present
article i la legislació vigent.
7.- Els documents electrónics emesos incorporaran, si s'escau, a més de la signatura
electrónica necessária per a l'autenticació de l'exercici de la competéncia, un codi segur de
verificació que ha de permetre la seva consulta a través de la seu electrónica. L'Ajuntament
de Badalona vetllará per l'ús de tecnologia que impedeixi I'accés a tercers no legitimats per a
la seva consulta.
Article 88. Llibres d'actes i de resolucions electrónics
1.- Els llibres d'actes i els llibres de decrets seran digitalitzats o creats en suport electrónic,
sense perjudici de la conservació dels llibres en suport paper que sigui preceptiu de
conformitat amb la legislació vigent.
2.- Les cópies digitalitzades o els documents electrónics incorporats als respectius llibres
incorporaran la signatura electrónica corresponent i el segell d'órgan que doni fe de la seva
autenticitat; la inclusió del Codi Segur de Verificació permet, si escau, l'accés a la cópia
auténtica mitjangant la seu electrónica. La Política de signatura donará compte dels
mecanismes de signatura a emprar. El sistema de signatura permetrá la seva conservació al
llarg del temps.
Article 89. Cópies electróniques
1.- Els documents digitalitzats es signaran de conformitat amb els criteris establerts a la
Política de signatura. En tot cas, la digitalització de documents permetrá la conservació dels
documents.
2.- Les cópies electróniques de documents originals en suport paper es realitzaran per
funcionari públic, en el marc d'un expedient administratiu de I'Ajuntament de Badalona. Les
cópies electróniques incorporaran les metadades que acreditin el seu carácter de cópia i que
es visualitzin al consultar el document i el sistema de signatura que autentiqui I'exercici de la
competéncia.
Article 90. Arxiu electrónic de documents.
1.- La constáncia de documents i actuacions en tot axiu electrónic es realitzará de manera
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que es faciliti el compliment de les obligacions de transparéncia, i permetrá oferir informació
puntual, ágil i actualilzadaa la ciutadania.
2.- Tots els documents utilitzats en les actuacions administratives s'emmagatzemaran per
mitjans electrónics, excepte quan aixó no sigui possible i així s'acrediti de forma justificada.
S'emmagatzemaran en el seu suport original els documents en suport físic que no sigui
possible incorporar a l'expedient electrónic mitjangant cópia electrónica auténtica, en els
termes legalment previstos.
3.- En tot cas, l'Ajuntament de Badalona disposará I'arxiu dels documents electrónics que
necessiti i consideri adequat per a la seva millor constáncia i gestió, d'acord amb el que
disposi el Document de política de gestió documental i arxiu electrónic.
4.- Sense perjudici del que estableix l'apartat anterior, I'Ajuntament de Badalona disposará,
en tot cas, d'un axiu electrónic únic amb els documents electrónics corresponents a
procediments finalitzats, en els termes que estableix la normativa reguladora aplicable.
Article 91. Sistema de gestió documental
1.- L'Ajuntament de Badalona disposará d'un sistema únic de gestió documental que
facilitará, entre d'altres finalitats, la transparéncia de la seva organització i el tractament
correcte de la informació i la documentació en les fases activa i semiactiva, així com la seva
conservació i disponibilitat en la fase inactiva.
2.- El sistema de gestió documental permetrá l'accés fácll a la informació i la seva locali2ació
i la recuperació de qualsevol document o informació indicant per a cada document el seu
régim d'accés i publicitat.
3.- Entre les mesures, instruments o técniques a adoptar s'inclouran les següents:

a) La definició d'una política de gestió de documents corporativa.
b) La identificació única de tots els documents i/o expedients per mitjá de convencions

adequades i que facilitin la seva recuperació.
c) La consignació d'unes metadades mínimes obligatóries i, si és necessari de

complementáries, als documents i expedients per facilitar-ne la seva gestió i

tractament al llarg del seu cicle de vida.
d) La classificació dels expedients i documents segons el quadre de classificació de

I'Ajuntament.
e) La definició de la disposició, estableix el període de conservació i eliminació dels

documents d'acord amb el que estableixi la Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i

Tria Documental (CNAATD) i és garantia de les obligacions de transparéncia
previstes a la legislació vigent.

0 L'accés complet i immediat als documents a través de métodes de consulta en línia
que permetin la visualització dels documents.

g) L'adopció de les mesures per garantir la conservació dels documents electrónics al
llarg del seu cicle de vida.

h) La transferéncia dels expedients entre els diferents repositoris electrónics d'acord
amb les prescripcions de la normativa en matéria d'arxius i documents.

i) Elvocabulari de metadades.
j) El catáleg de tipologies documentals.
k) El catáleg de procediments i trámits.
l) El catáleg de dades i documents interoperables.

Article 92. Formats i suports per a la conservació.
1.- Els documents electrónics que continguin actes administratius que afectin drets o
interessos dels particulars es conservaran en suports d'aquesta naturalesa, ja sigui en el
mateix format a partir del qual es va originar el document o en un altre qualsevol que asseguri
la identitat i integritat de la informació necessária per reproduir-lo.
2.- Els documents electrónics corresponents a procediments finalitzats es conservaran en un
format que permeti garantir l'autenticitat, integritat i conservació del document, així com la
seva consulta amb independéncia del temps transcorregut des de la seva emissió, podent per
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a aixó procedir al canvi del seu format original al format de conservació, mitjangant la
producció de la corresponent cópia electrónica auténtica.
3.- No obstant el que estableixen els apartats anteriors, els documents electrónics s'han de
conservar preferentment en el format original, incloent la seva signatura electrónica i

metadades, mentre persisteixi el seu valor probatori.
4. L'Ajuntament de Badalona arbitrará els procediments necessaris per al trasllat de dades a
altres formats i suports que garanteixin l'accés des de diferents aplicacions, quan resulti
necessari.
Article 93. Garanties i mesures de seguretat dels arxius electrónics.
1.- Els mitjans o suports en qué s'emmagatzemin documents disposaran de mesures de
seguretat, d'acord amb el que preveu I'Esquema Nacional de Seguretat, que garantiran la
integritat, autenticitat, confidencialitat, qualitat, protecció i conservació dels documents
emmagatzemats.
2.- En particular, tots els axius electrdnics asseguraran la identificació dels usuaris i el control
d'accessos, el compliment de les garanties previstes en la legislació de protecció de dades,
així com la recuperació i conservació a llarg termini dels documents electrónics produTts per
les Administracions públiques que així ho requereixin, d'acord amb les especificacions sobre
el cicle de vida dels serveis i sistemes utilitzats.
3.- La política de gestió de documents establirá, de manera coordinada amb la política de
seguretat de l'Ajuntament de Badalona definida en el seu Document de política de gestió
documental i axiu electrónic, les mesures de seguretat aplicables als diferents arxius
electrónics.
Article 94. Subjecció a la normativa reguladora de la gestió dels axius.
1.- L'establiment d'arxius electrónics, iespecialment, de l'axiu electrónic únic de documents
electrónics corresponents a procediments finalitzats, resultará compatible amb els diversos
sistemes i xaxes d'arxius en els termes que preveu la legislació vigent, i respectará el
repartiment de responsabilitats sobre la custódia o traspás corresponent.
2.- Així mateix, l'axiu electrónic únic resultará compatible amb la continultat de l'arxiu históric,
d'acord amb la normativa estatal i autonómica corresponent.
3.- L'eliminació de documents electrónics haurá de ser autoritzada d'acord amb el que
disposa la normativa aplicable.
Article 95. Accés als arxius electrónics.
1. L'accés de la ciutadania als arxius electrónics es regirá pel que estableix la legislació en
matéria de transparéncia i accés a la informació pública.
2. L'accés de les restants Administracions públiques als documents i arxius electrónics
regulats en la present Ordenanga quan el sol'licitant exerciti el seu dret a no aportar
documents ja aportats anteriorment a l'Ajuntament, es realitzará amb plena subjecció als
límits que preveu la legislació reguladora del dret d'accés a la informació pública, i sempre
que la documentació no hagi estat eliminada acord amb el que preveu la normativa
reguladora.
CAPíTOL V. GESTIÓ ELECTRÓNICA DELS ÓnCR¡IS COL.LEGIATS
Article 96. Funcionament electrónic dels órgans col'legiats
'1.- Tots els órgans col legiats de I'Ajuntament de Badalona, hauran d'utilitzar els mitjans
electrónics per constituir-se, convocar les seves sessions i remetre les actes.
2.- Els órgans col'legiats de I'Ajuntament de Badalona poden celebrar les seves sessions i

adoptar els acords a distáncia a través de mitjans electrónics.
En les sessions que celebrin els órgans col'legiats a distáncia, els seus membres podran
trobar-se en diferents ubicacions sempre i quan es garanteixi per mitjans electrdnics, incloent-
hi també els telefónics i audiovisuals, la identitat dels membres, el contingut de les seves
manifestacions, el moment en qué aquestes es produeixen, així com la interactivitat i

intercomunicació entre ells en temps real i la disponibilitat dels mitjans durant la sessió.
3.- Les sessions dels órgans col'legiats de I'Ajuntament de Badalona es gravaran quan ho
disposin les normes própies de funcionament o ho decideixi la majoria dels seus membres.
4.- El secretari de l'órgan col'legiat vetllará perqué tots els seus membres disposin dels
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mitjans necessaris per poder participar activament en les sessions de l'órgan col.legiat a
través de mitjans electrónics.
Article 97. Funcionament electrónic dels drgans col.legiats de govern
1.- El Ple i la Junta de Govern Local convoquen les seves reunions i remeten les actes a
través de mitjans electrónics.
2.- Les sessions del Ple es gravaran excepte en el supósit previst en l'article 70.1 Llei de
bases del régim local.
3.- Els regidors/es en situació de baixa prolongada, permís o situació assimilada per
maternitat o paternitat, podran acollir-se a la possibilitat d'assisténcia telemática a les
sessions del Ple i de votar remotament, per mitjans electrónics, de conformitat amb el que
disposa aquesta Ordenanga.
El procediment será el següent:
- Sol licitud de la persona interessada adregada a la presidéncia i presentat en la

Secretaria General amb una antelació, com a mínim, d'un dia hábil a la data prevista per
a la celebració de la sessió, acompanyada de justificant de la baixa, permís o situació
assimilada per maternitat o paternitat i de la seva durada.

- Providéncia de la Presidéncia autoritzant o denegant, en aquest cas de forma motivada,
la sol'licitud inicial que será comunicada a la Secretaria General per a que disposi
técnicament el necessari per a fer-ho efectiu, aixícom a la persona interessada.

El regidor/a podrá en qualsevol moment no fer ús de l'autorització i assistir a la sessió
presencialment.
El sistema d'assisténcia telemática i de votació remota estará sota el control exclusiu de la
Presidéncia i haurá de complir els requisits i respectar els principis recollits en la Llei 4012015,
d'1 d'octubre, de Régim jurídic del Sector Públic, en especial en alló que fa referéncia a la
seguretat i accessibilitat. L'accés als recursos del sistema exigirá, en el seu cas, disposar de
signatura electrónica reconeguda i una connexió a lnternet.
El sistema garantirá la verificació per mitjans electrónics de l'efectiva preséncia o abséncia
del regidor/a autoritzada a fer-ne ús. La preséncia necessáriament tindrá carácter sincrónic i

es mantindrá durant tota la sessió, en idéntics termes com es produiria en el saló de
sessions, el qual a tots els efectes tindrá la consideració de lloc de celebració de la sessió. En
l'acta de la sessió el titular de la Secretaria General fará constar expressament els membres
autoritzats a assistir telemáticament a la sessió.
La Presidéncia de la Corporació vetllará per a que el/la regidorla auloriZatlda a utilitzar
aquest sistema pugui participar en la sessió en idéntics termes i amb els mateixos drets i

obligacions que qualsevol altre que hi assisteixi presencialment.
Queda exclosa la votació electrónica remota en els supósits d'assumptes a decidir per
votació secreta. En aquests casos el regidor/a que assisteixi telemáticament se'l tindrá per
abstingut en el punt corresponent de l'ordre del dia.
Tanmateix, s'autoritza a altres órgans diferents al Pla atenent les circumstáncies técniques,
que per resolució de Presidéncia s'autoritzi I'assisténcia telemática i votació electrónica.
Article 98. El vot electrónic
Quan la votació sigui individual i s'hagi declarat el carácter secret del vot, la votació es podrá

fer de forma electrónica en la mateixa sala de plens, sempre que técnicament sigui viable.
El procediment de vot electrónic remot consisteix en l'emissió del vot, en suport electrónic,
des de qualsevol dispositiu connectat a lnternet o a les xarxes municipals, de manera que
aquest vot sigui emés i tramés a través d'un canal xifrat.
El canal de votació ha de garantir que qui vota és la persona legitimada per fer-ho, que la
voluntat expressada és auténtica, inequívoca i no ha estat alterada.
Article 99. Actes audiovisuals
1.- Poden gravar-se les sessions que celebrin els órgans col'legiats de l'Ajuntament de
Badalona.
2.- Quan s'opti per la gravació de les sessions celebrades o per la utilització de documents en
suport electrónic, s'hauran de conservar de manera que es garanteixi la integritat i autenticitat
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dels fitxers electrónics corresponents i l'accés als mateixos per part dels membres de l'órgan
col'legiat.
3.- El fitxer resultant de la gravació, juntament amb el certificat expedit pel Secretari de
l'autenticitat i integritat del mateix, i tots els documents en suport electrónic s'utilitzessin com
a documents de la sessió, podran acompanyar a l'acta de les sessions, sense necessitat de
fer constar en ella els punts principals de les deliberacions.
4.- La referida gravació rebrá el nom d'Acta audiovisual. Les actes plenáries adopten el
sistema d'Acta audiovisual. En els altres casos aquest sistema s'utilitzará de manera
preferent, i sempre que sigui possible.
L'Acta audiovisual defineix un document electrónic i multimédia, compost almenys pels
següents elements:
- Acta succinta: Document electrónic que conté els punts de I'ordre del dia d'una sessió o

reunió d'un órgan col legiat i els acords adoptats. Depenent del tipus de sessió, l'acta
succinta tindrá un format específic, fins i tot determinat per legislació vigent com és el cas
de les actes dels plens.

- Document audiovisual o vídeo: Enregistrament en vídeo de tot el que ha passat a la
sessió o reunió contenint áudio i imatges. Aquest document recull la literalitat de les
intervencions de cada un dels oradors i s'integra en el document electrónic de forma
enllagada.

- Signatura electrónica: La signatura electrónica de la persona que ostenta la Secretaria de
la sessió i que dona fe del document. Aquesta firma es realitza fent ús del certificat de
signatura electrónica. En el cas dels plens l'acta audiovisual la signará també la
Presidéncia.

5.- D'acord amb l'apartat anterior, I'acta audiovisual és un document públic i oficial, rubricat i

validat per la persona titular de la Secretaria, en la seva funció de fe pública. En
conseqüéncia s'han de guardar totes les cauteles respecte del seu maneig i tractament, sent
recomanable evitar la descárrega total o parcial i la republicació tenint en compte que els
principis de transparéncia i publicitat es salvaguarden igualment amb el simple visionat de la
part audiovisual, la qual es troba a disposició de totes les persones en el seu lloc oficial sense
límit de reproduccions. L'incompliment del deure de cautela previst en el present article
donará lloc a responsabilitat en els casos en qué el tráfic o redifusió de l'acta audiovisual
perjudiqui la imatge o els interessos corporatius.
6.- Es permetrá l'enregistrament de les sessions públiques dels órgans col legiats per part de
particulars. Sense perjudici de la iniciativa ciutadana, el Consistori promourá la gravació de
totes les sessions i la seva posterior publicació en plataformes accessibles per a la
ciutadania. Aquests enregistraments de titularitat local vindran rubricades per qui exerceixi la
secretaria de l'órgan col legiat, mitjangant certificat electrónic, en l'exercici de les seves
funcions de fe pública.
7. En el no previst en la present disposició, és aplicable a les actes audiovisuals el régim
jurídic vigent de les actes.
TITOL V LA CONTRACTACIO ELECTRONICA
Article 100. lmpuls de la licitació electrónica.
1.- El procediment per a l'adjudicació de contractes públics celebrats per les entitats incloses
en l'ámbit d'aplicació d'aquesta Ordenanga haurá de ser, en tot cas, exclusivament electrónic,
ajustant-se no només a les disposicions contingudes en la normativa de procediment
administratiu comú de les Administració públiques, sinó també a la normativa de contractes
del sector públic, de transparéncia, accés a la informació pública i bon govern, així com
protecció de dades de carácter personal.
2.- En qualsevol cas, per fer efectius tots els drets i obligacions derivats de la tramitació dels
expedients de licitació electrónica, s'haurá de comptar amb aplicacions tecnológiques que
garanteixin en totes les fases del procediment el compliment dels Esquemes Nacionals de
Seguretat i I nteroperabi litat.
3.- La tramitació electrónica dels procediments de contractació pública haurá de ser íntegra,
de principi a fi, garantint en tot moment la posada a disposició dels licitadors i altres
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interessats per mitjans telemátics de tota la documentació i informació preceptuada per la Llei
1912017, de B de novembre de contractes del sector públic i per la Llei 912014, del 29 de
desembre, de transparéncia, accés a la informació pública i bon govern i, d'altra informació
que es consideri oportuna, a través del perfil de contractant, sense perjudici de la utilització
d'altres mitjans de publicitat en els casos exigits per la legislació vigent en matéria de
contractació del sector públic o en aquells en qué es decideixivoluntáriament pels órgans de
contractació.
Article 101 . El procediment electrónic de licitació.
1.- Es tramitaran obligatóriament de forma electrónica els contractes d'obres, concessions,
subm i nistraments i serveis.
2.- La licitació d'aquests contractes, es publicará per mitjans electrónics en el perfil del
contractant per garantir la máxima concurréncia en les licitacions.
3.- La presentació de propostes per part dels licitadors es realitzará electrónicament, utilitzant
el sobre digital per als procediments oberts.
4.- D'acord amb l'apartat segon de l'article anterior, la plataforma de licitació electrónica haurá
de complir estrictament amb les normes del Esquema Nacional de Seguretat i l'Esquema
Nacional d'lnteroperabilitat, permetent de manera concreta la presentació encriptada i

confidencial d'ofertes.
5.- Les reunions de les meses de contractació públiques es retransmitiran en directe a través
d'lnternet per facilitar l'accés al seu desenvolupament als licitadors i la seva publicitat.
Article 102. Publicitat de les licitacions.
1.- Tots els contractes adjudicats per l'Ajuntament de Badalona s'hauran de publicar en el
Portal de Transparéncia, fent referéncia precisa als extrems continguts en l'article 13 de la
Llei 1912014, de transparéncia, accés a la informació pública i bon govern i en la Llei 1912017,
de 8 de novembre de contractes del sector públic
2.- Així mateix, i amb la finalitat de garantir la transparéncia i I'accés públic a la informació
relativa a l'activitat contractual de les entitats i organismes inclosos en l'ámbit d'aplicació
d'aquesta Ordenanga, els órgans de contractació difondran, a través del seu perfil de
contractant tota la informació necessária per assegurar la máxima concurréncia en totes les
licitacions.
3.- En tot cas, els procediments per a I'adjudicació de contractes d'aquestes entitats i

organismes s'hauran d'anunciar en el corresponent diari oficial, quan aixó sigui exigible
d'acord amb el que estableixi la legislació vigent en matéria de contractació pública.
Article 103. De la simplificació de la licitació electrónica.
1.- Amb carácter general, per a tots els contractes que celebri I'Ajuntament de Badalona es
podrá exigir, als efectes d'acreditar electrónicament el compliment dels requisits previs per
concórrer a la licitació, una declaració responsable actualitzada del licitador que s'ajustará al
model fixat pel plec de cláusules administratives particulars.
2.- Els mateixos plecs recolliran el dret dels licitadors a acreditar el compliment dels requisits
previs d'accés a través de la presentació electrónica del Document Europeu Únic de
Contractació (DEUC) per a tots aquells contractes que superin els llindars comunitaris, així
com per aquells altres que sigui acordat per l'órgan de contractació.
3.- Tota la documentació administrativa relativa als contractes públics licitats per les entitats i

organismes inclosos en l'ámbit d'aplicació d'aquesta Ordenanga será posada a disposició de
la ciutadania a través del corresponent perfil de contractant o Portal de Transparéncia perqué
pugui ser consultada i descarregada en format reutilitzable.
4.- La formalització i signatura de contractes i convenis s'efectuará per mitjans electrónics.
Article 104. Subhastes electróniques locals.
1.- Les subhastes electróniques, enteses com el procés electrónic repetitiu que permet la
presentació de millores en els preus o de nous valors relatius a determinats elements de les
ofertes, será el mitjá preferent per a adjudicar els contractes els criteris d'adjudicació del
quals siguin total o majoritáriament objectius, basats en barems numérics recalculables
automáticament, sempre que les especificacions del contracte que hagi d'adjudicar-se es
puguin establir de manera precisa i que les prestacions que constitueixen el seu objecte no
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tinguin carácter intel'lectual.
2.- Els órgans de contractació corresponents hauran de justificar motivadament la no elecció
de la subhasta electrónica com a mitjá preferent d'adjudicació per als contractes citats en
l'apartat anterior.
Article 1 05. Facturació electrónica
1.- Les persones, físiques o jurídiques, i les entitats sense personalitat jurídica que emetin
factures a qualsevol órgan o entitat vinculada o depenent de l'Ajuntament de Badalona les
lliuraran en suport electrónic.
2.- A través del punt general d'entrada de factures es lliuraran les factures en suport
electrónic. L'Ajuntament de Badalona donará publicitat i informará al públic dels mecanismes
habilitats per a la remissió de factures i dels requeriments técnics i jurídics vigents.
3.- L'Ajuntament disposará d'un registre comptable que permetrá la disposició, integritat i

tragabilitat de la informació comptable per mitjans electrónics. Aquest registre garantirá la
disponibilitat i la conservació en suport electrónic de la informació comptable.
4.- El format de les factures electróniques s'adequará al format declarat per l'Administració
competent en la matéria.
5.- Les factures incorporaran una signatura electrónica que identifiqui el seu emissor de forma
suficient, d'acord amb les normes establertes a la present Ordenanga.
6.- El servei eFact del Consorci Administració Oberta de Catalunya té la consideració de Punt
d'Entrada General de Factures Electróniques, de conformitat amb l'Acord de Govern
15112014, d'1 1 de novembre, de Ia Generalitat de Catalunya.
TíTOL VI. COMUNICACIONS ELECTRÓNIQUES INTERNES.
CAPíTOL I. COMUNICACIONS I ACCÉS A LA INFoRMACIÓ DELS MEMBRES DE LA
CORPORACIÓ
Article 106. El dret iel deure de comunicació per mitjans electrónics.
Els membres de la Corporació Municipal i els grups polítics municipals tenen el dret i el deure
de comunicar-se amb els órgans de l'Ajuntament per mitjans electrónics. Els grups polítics,
amb el suport del personal municipal, facilitaran als seus membres el correcte exercici de les
com u nicacions electróniques.
Article 107. El sistema intern de comunicacions i publicacions electróniques.
1.- Sense perjudici de les publicacions que en base als principis de transparéncia i publicitat
es realitzin al web institucional, hi haurá un sistema intern de comunicacions i publicacions
electróniques a fi de facilitar l'accés a les actes dels órgans col'legiats, al respectiu ordre del
dia de cada sessió i els seus expedients, i a qualsevol altra informació que es decideixi
compartir o bé se sol'liciti per part d'un/a Regidor/a o Grup Polític Municipal, tot aixó a fi
d'agilitzar els trámits administratius i generar un estalvi considerable limitant en la mesura del
possible la impressió en paper.
2.- L'accés a aquest sistema es realitzará a través d'una contrasenya que es facilitará a la
persona que indiqui cada un dels grups polítics municipals, o bé mitjanqant el sistema
d'identificació electrónica que s'estableixi, i que permetrá accedir al servidor on es troben
totes les carpetes creades a l'efecte. Aquest accés quedará restringit a la simple lectura dels
indicats documents i la seva respectiva impressió, sense que, de cap manera, hi hagi la
possibilitat d'alterar el seu contingut.
Article 108. Assisténcia als membres de la Corporació en l'ús del sistema de comunicacions
electróniques.
El servei d'lnformática, aixi com la resta dels serveis municipals assistiran, en la mesura de
les seves possibilitats, als membres de la Corporació i, si escau, als portaveus i secretaries
dels grups polítics, per al bon funcionament del sistema de comunicacions electróniques i per
al correcte exercici dels drets i obligacions que els reconeix aquest títol.
Article. 109. Procediment d'accés a la informació.
Per als casos en qué els membres de la Corporació tinguin dret a accedir a informacions i

documents que no estiguin ja publicats, el procediment de sol licitud dels mateixos, de
conformitat amb l'art. 164 del Text refós de la Llei municipal i de régim local de Catalunya,
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aprovat pel Decret legislatiu 212003, del 28 d'abril, será el següent:
a) El portaveu del grup polític sol licitará, mitjangant el trámit electrónic habilitat amb aquest

objecte, la informació interessada.

b) La sol'licitud donará lloc a un expedient electrónic que seguirá el procediment establert.

c) Quan no es disposi la informació sol licitada en suport informátic o per qualsevol motiu
fos més operatiu l'accés mitjangant posada a disposició presencial de la documentació,
es citará al sol'licitant; traslladant I'hora o l'horari d'atenció en qué es procedirá a la
posada a disposició presencial de la documentació.

d) Excepte supósits excepcionals degudament motivats, el termini máxim per a resoldre les
sol'licituds d'informació regulades en el present article será de 5 dies.

CAPíTOL II. NORMES COMUNES
Article 1 10. Responsabilitats per la utilització de la informació.
En tot cas, la utilització de qualsevol informació municipal a la qual es tingui accés per
qualsevol mitjá, electrónic o no, per a finalitats diferents de les que motivin el seu lliurament,
publicació o posada a disposició, donará lloc a responsabilitats, les quals s'exigiran, d'acord
amb la legislació que sigui aplicable.
Article 111. Comunicacions dels empleats públics.
Els empleats públics de I'Ajuntament de Badalona estan obligats a utilitzar els mitjans
electrónics d'acord amb el que preveu l'article 14.2.e) de la Llei 3912015, d'1 d'octubre, tant
en la realització de trámits com en l'ámbit de les comunicacions internes o externes que
formin part d'un procediment administratiu. En l'ámbit de les comunicacions de funcionament
s'utilitzará, segons el cas, els procediments electrónics establerts, genérics o específics, el
servei de notificacions electróniques i el correu electrónic corporatiu, d'acord amb el que
s'estableixi per a cada procediment i/o trámit.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Disposició Addicional Primera. Funcionament electrónic órgans col.legiats.
L'obligació establerta en aquesta ordenanga en relació al funcionament electrónic dels
órgans col legiats será efectiva a partir de l'entrada en funcionament dels instruments i

i nfraestructura técnica adequada.
Disposició Addicional Segona. Formalització i signatura de contractes i convenis.
L'obligació establerta en aquesta ordenanga en relació a la formalització i signatura de
contractes i convenis per mitjans electrónics será efectiva a partir de l'entrada en
funcionament dels instruments i infraestructura técnica adequada.
Disposició Addicional Tercera. Seu electrónica.
La regulació de la seu electrónica municipal s'efectuará d'acord amb aquesta ordenanga i en
tot alló que no resulti contradictori amb la resolució de l'Alcaldia de2310912010, publicada al
BOP del 1711112010.
Disposició Add icional Quarta. - Tauler Edictes Electrónic.
La regulació del Tauler Electrónic s'efectuará d'acord amb el que disposa aquesta ordenanga
i en tot alló que no resulti incompatible o contradictori amb la resolució de l'Alcaldia de data
915114 d'aprovació de la lnstrucció de Funcionament del Tauler Electrónic de l'Ajuntament de
Badalona.
Disposició Addicional Cinquena. Registre de Funcionaris Habilitats.
La Regulació del registre de Funcionaris Habilitats s'efectuará d'acord amb el que disposa
aquesta Ordenanga i en tot alló que no resulta incompatible o contradictori s'aplicará
supletóriament alló que disposa la Ordre HAP17l2O14 de 8 de gener, per la que es regula el
Registre de Funcionaris Habilitats per a la identificació i autentificació de ciutadans en l'ámbit
de l'Administració General de l'Estat i els seus organismes públics vinculats i dependents.
Disposició Addicíonal Sisena. Registre d'apoderament.
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La regulació del Registre d'apoderaments s'efectuará de conformitat amb alló que regula la
present ordenanga i en tot alló que no resulti incompatible o contradictori s'aplicará
supletóriament alló que disposa la Ordre HPF/633/2017, de 2B de juny, per la que s'aprova
els models de poders inscrivibles en el Registre Electrónic d'apoderaments de l'Administració
General de l'Estat i en el registre electrónic d'apoderaments de les entitats locals i

s'estableixen els sistemes de firma válids per realitzar els apoderaments per mitjans
electrónics.
Disposició Addicional Setena. Aplicació de l'Ordenanga en el Sector Públic Local
De conformitat amb I'art.2.1 d'aquesta Ordenanga, als organismes autónoms de l'Ajuntament
de Badalona els hi resulta d'aplicació directa l'Ordenanga.
La resta d'ens que conformen el Sector Públic de l'Ajuntament, dintre del termini de 6 mesos,
comptadors a partir de l'entrada en vigor d'aquesta norma, assumiran mitjangant els
corresponents acords, les obligacions establertes en I'Ordenanga, llevat d'aquelles que no
resultin compatibles amb les especificitats derivades de l'organització i funcionament dels
respectius ens.
DISPOSICIONS TRANSITÓRI ES

Disposició transitória primera. Registre presencial
Fins la implantació del registre electrónic únic el proper dia 2 d'octubre de 2018 es mantindrá
la coexisténcia del registre presencial i del registre electrónic. El registre presencial es
regulará per alló que disposa l'article 151 i ss del RD 2586/19B0 de 28 de novembre pel qual
s'aprova el reglament d'organització, funcionament i régim jurídic dels ens locals.
Disposició transitória segona. Cartes de serveis
S'estableix el terminifins el 01-01-2019 per tal de portar a terme l'obligació de disposar de la
carta de serveis electrónics que disposa l'article 12 d'aquesta ordenanga.
CINOUÉ.- Publicar l'acord d'aprovació definitiva i el text íntegre de l'ordenanga al Butlletí
Oficial de la Província, al Tauler d'Anuncis de I'Ajuntament, al Portal de Transparéncia i

inserir anunci referint el BOPB en que s'hagués publicat íntegrament el text aprovat al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, als efectes de la seva entrada en vigor, a tenor del
previst en l'art. 70 LRBRL
SISÉ.- Notificar aquest acord a I'Oficina Antifrau de Catalunya i resta d'interessats.
SETÉ.- Donar trasllat d'aquest acord i del text definitiu de l'Ordenanga d'Administració
Electrónica de I'Ajuntament de Badalona, dins del termini de 15 dies següents a la seva
adopció, a les administracions estatal (Delegació del Govern) i autonómica (Departament de
Governació), als efectes previstos a I'article 65 LRBRL.
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s'exposen en la proposta de
resolució precedent, conforme a les previsions del decret de delegació efectuada per l'alcalde
mitjangant resolució de data 23 de juny de 2015 i als efectes de l'article 123 del Reial decret
legislatiu 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització,
funcionament i régim jurídic dels ens locals (ROF), proposo a I'Alcaldia la inclusió d'aquest
acord a l'ordre del dia de l'Ajuntament Ple, previ dictamen de la Comissió lnformativa de
Badalona Democrática, per tal que resolgui de conformitat."

Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, podeu
interposar els següents recursos:

Amb carácter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix órgan que ha dictat I'acte, dins
el termini d'un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació.

Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de
la notificació de l'acte.
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Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós administratiu,
davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a
comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de la seva resolució, si aquesta
fos expressa; si no ho fos, el termini será de sis mesos, comptats a partir del dia següent al
qué es produís la desestimació presumpta del recurs.

També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.

La qual cosa us comunico als efectes oportuns.

Badalona, a data de la signatura electrónica

El secretari general
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