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A la vista de l’informe demanat per la Gerència de Recursos relatiu a les al·legacions 

a l’aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de l’administració electrònica i a 

les esmenes tècniques a incorporar al text i a l’aprovació definitiva de 

l’Ordenança Reguladora de l’Administració Electrònica, la Lletrada que sotasigna, 

de conformitat amb les normes del Servei emet el següent 

 

INFORME 

 

1.- En data 29 de juny de 2018 aquesta lletrada va emetre informe jurídic sobre el 

Projecte normatiu de l’ordenança reguladora de l’administració electrònica. 

Una vegada aprovat el projecte normatiu per la Comissió de Govern, es va donar 

tràmit als Grups Municipals per a presentar esmenes de conformitat amb l’article 111 
del Reglament Orgànic Municipal. Finalitzat el termini cap grup va presentar-ne. 

En data 19 de setembre de 2018 la proposta d’ordenança va ser aprovada inicialment 
per la Comissió de Presidència, drets de la ciutadania, participació i seguretat i 

prevenció i sotmesa al període d’informació pública corresponent. 

 

2.- En finalitzar aquest termini consta que s’han presentat al·legacions pel Grup 
Municipal de Ciutadans. 

Respecte de les al·legacions, aquestes han estat resoltes per la Gerència de Recursos 

de manera tal que la proposta d’estimació o desestimació presentada no planteja 

qüestions jurídiques de relleu i , per tant, s’informa favorablement. 

 

3.- Al marge de les al·legacions s’ha proposat la incorporació d’esmenes tècniques o 
propostes de millora al redactat a fi de millorar-ne la seva redacció i contingut des del 

punt de vista jurídic. 

Així, consta a l’expedient informe del Comissionat de participació i Democràcia Activa 
relatiu a la proposta d’introducció d’una esmena, així com de l’Oficina del Delegat de 
Protecció de Dades relatiu a la proposta d’introducció de 3 esmenes tècniques. 
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Concretament, s’han presentat les següents propostes:  

3.1.- Per part del Comissionat de Participació i Democràcia Activa es 

proposa la inclusió d’una nova Disposició final amb el següent redactat: “La 

participació ciutadana es regeix pel Reglament de participació ciutadana, aprovat 

per acord del Plenari del Consell Municipal de 6 d’octubre de 2017. En aquesta 

matèria la present Ordenança és d’aplicació supletòria, llevat dels preceptes que 

són desenvolupament directe de la legislació bàsica i, en particular, de la Llei 

39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les 

administracions públiques, que, en tot cas, són d’aplicació preferent”. 

La proposta es justifica per la necessitat de concretar el règim de la participació 

ciutadana, que és específic i ve regulat en el seu propi Reglament i es considera 

pertinent ja que també s’especifica l’aplicació directa l’ORAE respecte dels 
preceptes que són desenvolupament directe de la legislació bàsica i, en 

particular, de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú 
de les administracions públiques. 

3.2.- Per part de l’oficina del Delegat de Protecció de Dades es fan tres 

propostes d’esmenes:  

En primer lloc, la inclusió a l’article 5, Principis generals, d’un nou principi amb la 

lletra i) amb el següent redactat: “Principi de respecte als drets de  la ciutadania, 

en particular el dret a la protecció de dades”. 

Es considera pertinent aquesta esmena ja que aquest nou principi es correspon 

amb la rellevància de la protecció de dades en matèria d’administració 
electrònica, especialment reforçada amb l’efectiva aplicació del Reglament (UE) 
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 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 95/46/CE 
(Reglament general de protecció de dades). 

En segon lloc, a l’article 37.3, garanties i mesures de seguretat de l’Arxiu 
electrònic, es proposa substituir el darrer incís, “d’acord amb el que es preveu a 

la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 

personal” per “d’acord amb el que es preveu a la normativa vigent en matèria de 

protecció de dades de caràcter personal”. 

Es considera pertinent aquesta esmena ja que cal posar una referència genèrica 

a la normativa vigent, especialment en aquest moment en què s’està tramitant la 
nova Llei Orgànica de protecció de dades. D’altra manera, si no s’inclou 
l’esmena, un cop s’aprovi l’ORAE contindria una referència a una llei derogada. 
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En tercer lloc, a l’article 7 es proposa incloure un nou apartat j) amb el següent 

redactat “dret a la protecció de dades de caràcter personal”. 

Aquesta esmena no es considera necessària introduir-la ja que aquest dret està 

recollit en l’apartat h) del mateix article 7 i podria resultar reiteratiu. 

3.3- A banda de les esmenes anteriors, revisat el text es suggereix incloure el 

següent incís a la Disposició final segona, entrada en vigor, “sens perjudici del 

disposat al Reial Decret-llei 11/2018, de 31 d'agost, pel qual es transposen 

directives en matèria de protecció dels compromisos per pensions amb els 

treballadors, prevenció del blanqueig de capitals i requisits d'entrada i residència 

de nacionals de països tercers i pel qual es modifica la Llei 39/2015, d'1 

d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 

Públiques” ja que cal adaptar la regulació de l’OARE a la normativa bàsica. 

Concretament amb aquesta mesura les previsions relatives al registre electrònic 

d’apoderaments, registre electrònic, registre d’empleats públics habilitats, punt 
d’accés general electrònic de l’Administració i arxiu únic electrònic produiran 
efectes a partir del dia 2 d’octubre de 2020. 

Arrel de la introducció d’una nova Disposició final relativa a la participació 
ciutadana, cal canviar la numeració de les Disposicions finals de tal manera que 

aquesta relativa a l’entrada en vigor serà en el mou text la Disposició final 
tercera. 

 

4.- Arribats a aquest punt, correspon ara a la mateixa Comissió de Presidència, drets 

de la ciutadania, participació i seguretat i prevenció dictaminar la proposta, i al Plenari 

del Consell Municipal l’aprovació definitiva de l’Ordenança, de conformitat amb l’article 
114 del Reglament Orgànic Municipal. 

A aquests efectes aquest informe s’acompanya de tres annexes que recullen els 

canvis que s’introdueixen arrel de les al·legacions i esmenes presentades; el text del 

projecte normatiu, en el qual s’hi assenyalen els canvis que es proposa introduir per tal 

de facilitar-ne la seva localització als regidors i regidores, respectivament i el text del 

projecte que ha de ser sotmès a aprovació defintiva. 
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5.- Conclusió: La proposta d’Ordenança reguladora de l’administració electrònica pot 

continuar la seva tramitació per a ser aprovada definitivament. 

 

Barcelona, 4 de desembre de 2018. 

 

 

 

 

 

Vist-i-plau 

 

Lletrada Consistorial Director de l’Àrea de Règim Jurídic 

 

 

 

  




