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ANNEX I a l’informe 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 en el que es relacionen les modificacions introduïdes al text del projecte arrel
de les esmenes tècniques i les al·legacions presentades pel Grup Municipal de Ciutadans.

- Article 5. Principis generals
“i) Principi de respecte als drets de la ciutadania, en particular el dret a la protecció de
dades de caràcter personal”.

- Article 37. Garanties i mesures de seguretat de l’Arxiu electrònic
“3. L’Ajuntament de Barcelona es compromet en el compliment de secret respecte les
dades de caràcter personal que puguin ser sol·licitades a través de la Seu electrònica, i
assumeix el deure de tractar-les amb confidencialitat. L’Ajuntament ha d’adoptar les
mesures necessàries per evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no
autoritzat, d’acord amb el que es preveu a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal d’acord amb el que es preveu a la normativa
vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal”.

- Disposició addicional primera. Creació d’altres seus electròniques
“Sens perjudici del que disposa aquesta Ordenança, els organismes autònoms i les entitats
públiques empresarials municipals, així com qualsevol organisme públic i entitat de dret
públic vinculat o dependent de l’Ajuntament de Barcelona, poden crear les seves pròpies
seus electròniques per a l’exercici de les seves competències. En aquest cas, aquestes
seus electròniques generals també han de ser accessibles a través de la Seu electrònica i
el Punt d’Accés Electrònic de l’Ajuntament de Barcelona, que ha de garantir que les
diferents seus treballen de forma coordinada.
En tot cas aquestes seus han de respectar els criteris de seguretat i accessibilitat previstos
a la norma”.
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- Disposició addicional quarta, promoció de l’ordenança:
“1.- Els continguts de la present ordenança han d’ésser objecte de difusió i d’accions de
sensibilització per al conjunt de la ciutadania i les entitats del municipi que permetin a la
seva vegada fer front a l’escletxa digital i garantir l’accés de la ciutadania als mitjans
electrònics en els termes de la normativa aplicable”.
- Disposició final segona. Regulació especial de la Participació ciutadana.
La participació ciutadana es regeix pel disposat al Reglament de Participació ciutadana, i
amb caràcter supletori per aquesta Ordenança. S’exceptua aquesta supletorietat i, per tant,
és aplicable l’Ordenança reguladora de l’administració electrònica en aquelles qüestions de
procediment que derivin directament de la Llei 39/2015 o d’altres lleis de naturalesa
anàloga.

- Disposició final segona tercera. Entrada en vigor
La present Ordenança entra en vigor l’endemà de la seva publicació, 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”.

Barcelona, 4 de desembre de 2018.

