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L’entrada en vigor  de la Llei  39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques (LPAC) i de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic(LRJSP) van constituir una oportunitat  per tal que els Ajuntaments aconseguissin que els
mitjans  electrònics  esdevinguessin  el  canal  habitual  per  relacionar-se  amb  els  ciutadans  i
ciutadanes. 

El  posterior desenvolupament d’aquestes normes realitzat pel  Reial Decret 203/2021, de 30 de
març,  pel  qual  s’aprova el  Reglament  d’Actuació  i  Funcionament  del  sector  públic  per  mitjans
electrònics, constitueix l’ocasió per consolidar l’administració digital.

L’impuls de l’Administració Digital, a partir del pla “Zeropapers” promogut en el marc del Pla de
Transformació de l’Ajuntament de Mataró pels anys 2019-2023,  permet, amb la perspectiva actual,
poder incorporar elements a la proposta de l’Ordenança que són fruït de l’experiència i del treball
promogut  per  la comissió tècnica d’administració electrònica.  Això constituirà un dels  elements
importants perquè enriquirà, en base al nostre coneixement i la nostra realitat, el text que es vol
aprovar.
 
Per aquest motiu, l’Ajuntament de Mataró té la intenció d’aprovar una ordenança d’administració
digital, com a norma pròpia, que concreti  com s’apliquen aquestes normes a l’Ajuntament i que
consolidi l’administració digital, tot reforçant els drets de la ciutadania en un context de seguretat
jurídica, eficiència administrativa i innovació pública.

El fonaments jurídics per aquesta ordenança serien l’article 103.1 de la Constitució que vincula la
legitimitat en l’exercici de les potestats administratives als principis de servei objectiu de l’interès
general; així com els principis definits a l’article 3 LRJSP i, en l’àmbit local, a l’article 6 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril,  reguladora de les bases del règim local,  d’eficiència,  servei  als ciutadans,
eficàcia,  coordinació,  transparència  i  participació  i  en  les  normes  relatives  a  l’ús  dels  mitjans
electrònics en el procediment administratiu recollides a la LPAC. 

L'article  129.5  LPAC  estableix  l'obligació  de  possibilitar  la  participació  activa  dels  possibles
destinataris en l’elaboració de les normes. A aquest efecte, l'article 133 LPAC regula la participació
en el procediment d'elaboració de les normes amb rang de llei i reglaments assenyalant que, amb
caràcter previ a l’elaboració de la norma, s'ha de substanciar una consulta prèvia en la qual es
demanarà l'opinió de la ciutadania i de les organitzacions més representatives que potencialment
es puguin veure afectades per la futura norma sobre els problemes que es pretenen solucionar
amb la iniciativa, la necessitat i oportunitat de la seva aprovació, els objectius de la norma i les
possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

En ús de les facultats que m’atorga el  decret  d’Alcaldia  núm. 2200/2022, de 28 de febrer,  de
delegació  de  competències,  qui  subscriu,  regidora  delegada  d’Administració,  Bon  Govern  i
Transparència, 

RESOLC: 

Únic.- Sotmetre a consulta pública prèvia l’elaboració de l’Ordenança Reguladora de l’Administració
Digital per a la ciutat de Mataró, des del 14 de novembre de 2022 fins al 25 de novembre de 2022
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ambdós  inclosos,  a  través  del  portal  web:  h ps://www.decidimmataro.cat/processes/cp-ord-
admelec
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