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Consulta pública prèvia a l’aprovació de l’Ordenança d’Administració Digital i TransparènciaExp. GTM 2022/000060323

L'article 129.5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de lesAdministracions Públiques (LPAC) estableix l'obligació de possibilitar la participació activa delspossibles destinataris en l’elaboració de les normes. A aquest efecte, l'article 133 del la LPAC regulala participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de les normes amb rang de llei ireglaments assenyalant que, amb caràcter previ a l’elaboració de la norma, s'ha de substanciar unaconsulta pública en la qual es demanarà l'opinió dels ciutadans i de les organitzacions mésrepresentatives que potencialment es puguin veure afectades per la mateixa, en relació alsproblemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa, la necessitat i oportunitat de la sevaaprovació, els objectius de la norma i les possibles solucions alternatives reguladores i noreguladores.
Per donar compliment al que disposa la norma abans referida, es procedeix a substanciar unaconsulta pública a través del portal web https://www.seu-e.cat/ca/web/mataro/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-inormativa/normativa-plans-i-programes/memories-i-documents-dels-projectes-normatius-en-curs des del 14 de novembre al 25 de novembre de 2022, ambdósinclosos. Els ciutadans i les organitzacions més representatives que així ho considerin, poden ferarribar les seves opinions sobre els aspectes plantejats en aquest qüestionari mitjançant el següent
enllaç https://www.decidimmataro.cat/processes/cp-ord-admelec
Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa:
L’Ajuntament de Mataró va decidir emparar-se en el marc regulador general, en tant que, fins al’any 2018 no s’havia promogut cap regulació específica en relació als mitjans electrònicsdisponibles en la relació entre l’Ajuntament i la ciutadania, les seves condicions ús i requisits per afer-ho viable, així com consolidar l’administració digital, reforçant els drets de la ciutadania en uncontext de seguretat jurídica, eficiència administrativa i innovació pública.
A partir de 2018 amb l’impuls del projecte “zeropapers”, l’Ajuntament de Mataró va decidir iniciar laimplementació de les eines i els instruments que permetien la implantació generalitzada del’administració electrònica, i que també serien la base per a obtenir els aprenentatges necessarisper determinar quines eren les adaptacions que aquesta normativa general havia de tenir per alcas específic de Mataró.
És ara, desprès de 3 anys d’impuls de l’administració electrónica que entenem que estem encondicions d’impulsar l’adaptació a la nova situació legal i fàctica, mitjançant una nova norma queincorpori no només les determinacions necessàries per fer efectiu el funcionament electrònic ordinari,sinó també el model de relació i utilització de les noves tecnologies més adient, eficaç, eficient,transparent i obert que sigui possible, en atenció al marc social i econòmic sobre el qual s'ha deprojectar. Partint d'aquesta necessitat d'actualització normativa, la previsió d'un govern de les dadesadient ha de constituir un dels pilars fonamentals d'allò que ha de ser l'Administració digital
Necessitat i oportunitat de la seva aprovació:
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Actualment l’Ajuntament no disposa de normativa pròpia que concreti les diverses possiblitats quela normativa estatal i autonòmica atorguen a nivell d’administració electrònica. Atès que des del 2015s’estableix l’obligatorietat de l’expedient administratiu electrònic i la implantació de l’administracióelectrònica, i atès que amb posterioritat han sortit normes complementàries, es considera que és elmoment de regular internament aquesta matèria, vistes les experiències d’altres municipis.
Objectius de la norma:
Aquesta Ordenança tindria per objecte:a. Reforçar els drets i facilitar el compliment els deures que han de regir les relacions permitjans electrònics de la ciutadania amb l’Ajuntament de Mataró.b. Ampliar els principis generals per al desenvolupament de l’administració digital, latransparència i la participació per mitjans electrònics en l’àmbit de l’Ajuntament de Mataró.c. Concretar les obligacions de transparència de les organitzacions del sector públic i elsector privat municipal, així com els drets de la ciutadania en relació amb la participació permitjans electrònics.d. Consolidar l&apos;ús dels mitjans electrònics en la tramitació dels procedimentsadministratius davant l’Ajuntament de Mataróe. Fixar les condicions d’ús de la factura electrònica en les relacions jurídiques entreproveïdors de béns i serveis i l&apos;Ajuntament de Mataró.
Possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores:
Atès que l’objectiu és principalment establir les condicions i requisits de funcionament del’Administració Digital en l’Ajuntament de Mataró, sempre dins del marc jurídic definit per les normesdictades en la matèria, és necessari que es realitzi normativament, perquè només amb l’exercici dela potestat reglamentària es poden preveure tots aquells aspectes de transcendència pública i assolirels principis de bona regulació previstos a l’article 129 de la LPAC.En aquest sentit, la deguda seguretat jurídica i objectivitat que és exigible a l’Administració obliga arecollir el règim jurídic general en una norma que abasti, partint dels drets reconeguts a la ciutadania,els deures de respecte en el seu exercici, els béns jurídics protegits, la gestió de les dades i el modelde ciberseguretat els instruments d’accés electrònic admesos, així com la tramitació del procedimentadministratiu electrònic (identificació, signatura, gestió del procediment electrònic i dels seusdocuments) i el funcionament electrònic dels òrgans col.legiats.


