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CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA
DE L’ÚS DE L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÓNICA DE L’AJUNTAMENT DE TAVERNES DE LA
VALLDIGNA
Per acord del Ple de 9 de desembre de 2020 s’ha acordat sotmetre a consulta pública la
modificació de l’Ordenança reguladora de l’ús de l’Administració Electrònica d’este Ajuntament,
publicada al BOP núm. 281, de 24-11-2012.
D’acord amb això, es sotmet a consulta pública per un termini d’un mes, comptador des de
la seus publicació al tauler d’edictes, el següent
TEXT DE LA CONSULTA PÚBLICA PREVIA A LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA
D’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA DE L’AJUNTAMENT DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA
INTRODUCCIÓ
L’art. 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques (LPAC) estableix què, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte de
reglament, es farà una consulta pública, a través del portal web de l’Administració competent en la
qual es recaptarà l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment
afectats per la futura norma sobre:
a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
b) La necessitat i oportunitat de la seua aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.
La Comunicació de la Comissió, de 26 de setembre de 2003, al Consell, al Parlament
Europeu, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions - El paper de
l’administració electrònica en el futur d’Europa, diu que “l’Administració electrònica és l’ús de les
TIC en les Administracions Públiques, combinat amb canvis organitzatius i noves aptituds, amb la
finalitat de millorar els serveis públics i els processos democràtics i reforçar el suport a les
polítiques públiques”.
1. Antecedents
Les Lleis 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques i 40/2015, d’1 de octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, fan
necessària una actualització de la vigent Ordenança reguladora de l’Administració electrònica de
l’Ajuntament (ORAE), amb la intenció de alleugerar-la i regular els aspectes necessaris per la seua
aplicació.
Segons els arts. 17, 26, 27, 28, 36, 41, 43 i concordants de la LPAC i 38 a 46 de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, és necessari adoptar les mesures
jurídiques i tecnològiques necessàries per a posar en pràctica les seues previsions normatives.
2. Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa
L’extensa regulació continguda en les normes citades fa innecessari reproduir el seu
contingut i cal que el text de l’ordenança es dedique a aspectes molt concrets, entre els quals cal
destacar:
- La regulació de la forma en què els empleats de l’Ajuntament s’han de relacionar amb ell,
d’acord amb el que diu l’art. 14.2.e) de la LPAC (els empleats de les Administracions Públiques
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per als tràmits i actuacions que realitzen amb elles per raó de la seua condició d’empleat públic,
en la forma en què es determine reglamentàriament per cada Administració).
- L’establiment, com a sistema normal per a fer les notificacions, la compareixença en la
seu electrònica, a través de la carpeta ciutadana.
- La creació d’una Carpeta del Regidor, per a donar suport a totes les comunicacions
internes i transmissió de la informació precisa per a l’exercici de les seues funcions.
- La regulació de la incorporació progressiva de procediments electrònics a la seu
electrònica.
- Per últim, cal mantindre la regulació de l’actuació de l’Ajuntament en les xarxes socials,
amb una orientació que fomente la protecció de la privacitat i les dades personals.
3. Necessitat i oportunitat de la seua aprovació
La modificació que es planteja deriva del nou marc regulatori derivat de les Lleis 39 i 40 de
2015 i de l’obsolescència de l’actual redacció, feta en 2012.
4. Objectius de la norma
Com s’ha dit, es pretén regular certs aspectes que permetan adaptar el funcionament de
l’Ajuntament a les exigències derivades de les Lleis 39 i 40 2015.
5. Possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries
No es pot evitar la regulació de les matèries indicades, encara que amb el text proposat es
redueix considerablement l’extensió de la norma, donat que només s’ocupa dels aspectes no
contemplats per les Lleis 39 i 40 de 2015.
El tràmit de consulta pública prèvia té per objecte recaptar l’opinió de ciutadans,
organitzacions i associacions abans de l'elaboració d'un projecte normatiu.
Poden realitzar les seues aportacions en el següent quadre de text lliure, amb l'opció
d'adjuntar documents. S’enviarà al ciutadà un avís de la recepció de les seues aportacions.

2

