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Senyors,

En relació al vostre escrit de data 25.11.2015 (NRS 0742) d'al'legacions isuggeriments al
projecte d'ordenança de I'Administració electrònica de I'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà
recaigut en I'expedient de referència us trameto adjunt certificació del secretari de la
corporació del contingut de I'informe jurídic proposta de resolució formulat al respecte.

Restem a la vostra disposició per qualsevol aclariment al respecte

Atentament,

Lluís Sais i Puigdemont
Alcalde
La Bisbal d'Empordà , 22 de desembre de 2015
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PERE SERRANO MARTIN, secretari de l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà, comarca del Baix
Empordà,

CERTIFICO

Que a la sessió del Ple municipal de data 26.01.2015, segons esborrany de l'acta, es va prendre el
següent acord :

"En data 18.12.2015 s'emet informe jurídic 2015.54, en relació amb I'avantprojecte
d'Ordenança municipal de l'Administració electrònica de I'Ajuntament de la Bisbal
d'Empordà, que es transcriu .

Antecedents
El Ple municipal de data 28.04.2015 va aprovar inicialment l'avantprojecte d'Ordenança
municipal de l'Administració electrònica de l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà, el text
de la qualse sofmet a informació pública en els mitjans prevrsfos legalment

En data 26.06.2015 es va rebre escrit d'al'legacions i suggeriments al projecte
d'ordenança presentada per I'Oficina Antifrau de Catalunya incidint en e/s aspecfes que
guarden relació amb els àmbits sobre e/s que recauen les funcions generals prevrsfes
en els arts. 1 i3 de la Llei 14/2008. En data 25.11.2015 es demana informació sobre
/'esfaf de tramitació de I'expedient.
Fonaments.-
El BOE núm. 236 de data de 2.10.2015 publica /es //eis esfafa/s 39/2015 del
Procediment Administratiu Com(t de /es Administracions Públiques i 40/2015 de Règim
Jurídic del Sector Públic, que substitueixen a la Llei 30n992 ia la Llei 11/2007,
assenfen el fet que I'us del mitjà electrònic ha de constituir el mitjà habitual en /es
relacions de /es Administracions amb els ciutadans i d'aquelles enfre si.

En el termini d'un any a paftir de I'entrada en vigor de la Llei, hauran d'adequar-se a
ella les normes reguladores esúafa/s, autonòmiques I /ocals dels diferents procediments
normatius que siguin incompatibles amb el que preveu aquesta Llei Disposició final
ctnquena.

Les noves L/els, especialment la 39/2015, suposa un impuls definitiu a la implantació de
I'admhßtracb electrònica, incorpora i ordena e/s avenços produïts en e/s (tltims temps i
aposfa per (una Administració pública íntegrament electrònica, amb zero paper i
interconnectada> tant en /es seyes relacions amb els ciutadans com entre les diferents
administracions entre si, millorant I'agilitat dels procediments administratius i reduint els
temps de tramitació amb la implantació dels srsfemes electrònics de comunicació entre
l'administració i els ciutadans o les empreses. Axò compofta l'ús de signatures digitals
en la presentació d'escrits i tràmits administratius, I'eliminació del paper i l'agilització en
les notificacions,

Per tot I'anterior es considera convenient suspendre el procediment d'aprovació de
I'Ordenança municipal de I'Administració electrònica de l'Ajuntament de la Bisbal
d'Empordà, deixar-la sense efecte i formular un nou avantprojecte adaptat
completament a les previsions i mesures del nou escenari legal de /es //els esfafa/s
39/2015 ¡ 40/2015

Atès que l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà té pendent la revisió del seu Reglament
Orgànic Municipal (ROM) vigent des de 1992 ique aquesta norma és la que millor pot
regular el règim organitzatiu i el funcionament dels òrgans municipals, les relacions
amb els ciutadans, I'arliculació dels drefs i els deures dels membres de /a
la dels drets d'informació i de pafticipació ciutadana i la de determinats
administratius i de procediment de I'organització municipal de conformitat amb I

8.1.a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel que s'aprova el Text Refós
Llei Municipal ide Règim Local de Catalunya, iconcordanús de /a LleiestatalT/1
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Vist elquè dlsposa l'art. 87 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim iurídic de
les administracions p(tbliques i del procediment administratiu comú, modificada per la
Llei4/1999
(. ..)

El Ple municipal per unanimitat acorda:

l. SUSPENDRE el procediment d'aprovació de l'Ordenança municipal de
I'Administracio electrònica de I'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà aprovada per
acord del Ple de la corporació de data 28.04.2015, deixar sense efecte les
actuacions tramitades i arxivar-lo definitivamenf sense cap altre tràmit més a l'efecte
que s'acordi la incoació d'un nou procediment per a la redacció d'un avantprojecte
d'una norma reglamentària municipal que s'adapti a les previsions i mesures de /es
//ers esfafa/s 39/2015 ¡ 40/2015

2. COMUNICAR aquesta resolució a les àrees municipals de Règim lntern i de
Pafticipació, Transparència i Noves Tecnologies, i NOTIFICAR-LA a I'Oficina
Antifrau de Catalunya

l, perquè aixíconsti, a tots els efectes, signo aquestcertificat, perordre iamb el vistiplau de I'Alcalde Sr
Lluis Sais i Puigdemont.

La Bisbal d'Empordà, 29 de gener de 2016

Vist i plau
L'ALCALDE
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