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Informe sobre la consulta prèvia realitzada per a l’elaboració del projecte d’ordenança
municipal d’Administració Digital

L’era digital i la ràpida evolució de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) han
incidit  directament  en  el  funcionament  del  sector  públic.  Aquest  nou  escenari  planteja
importants reptes per l’organització i l’activitat administrativa, però també per la ciutadania, ja
que ha d’adaptar-se a noves maneres de relacionar-se amb l’Administració, fent-ho a través
dels mitjans electrònics.

En  aquest  context,  l’Ajuntament  de  Reus,  com  a  administració  de  primer  instància,  ha
impulsat  l’elaboració  del  projecte  d’ordenança  municipal  d’Administració  Digital,  amb  la
finalitat  de  dotar-se  d’eines tecnològiques i  jurídiques que permetin,   a  la  ciutadana dels
canals  i  mitjans  electrònics  que els  permetin,  en  el  primer  cas,  habilitar  tots  els  canals  i
mecanismes tècnics adients que afavoreixin l’ús i l’assistència dels mitjans electrònics i, en el
segon, crear un marc normatiu a nivell municipal que sigui capaç de donar seguretat jurídica
a les relacions electròniques.

D’acord amb el que disposa l’article 25.3 del Reglament de Participació Ciutadana de Reus i
l’article  133  de  la  Llei  39/2015,  d’1d’octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les
Administracions Públiques,  així  com l’article 25.3 del  Reglament de Participació Ciutadana,
l’Ajuntament  substancia  una  consulta  pública  prèvia  a  l’elaboració  del  projecte
d’ordenança  d’Administració Digital,  per  tal  d’incorporar  l’opinió  dels  subjectes  i  de  les
organitzacions potencialment afectades per la futura norma, en relació als aspectes següents
i que consten desenvolupats a l’apartat 4 de la memòria del projecte d’ordenança:

a) Problemes  que  es  pretenen  solucionar  amb  la  iniciativa  d’elaborar  una  nova
ordenança municipal d’administració electrònica.

b) Necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
c) Els objectius de l’ordenança.
d) Possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

En data 10 de setembre de 2021 es publica al tauler electrònic municipal l’anunci pel qual
s’inicia un termini de vint dies hàbils per presentar opinions i criteris en relació a la matèria
objecte de regulació en el citat projecte d’ordenança.

Per tot l’exposat, 

INFORMO:

Primer.-  D’acord  amb l’establer  a  l’anunci,  s’ha  realitzat  un  procés  de  consulta  prèvia  en
relació al projecte d’ordenança d’Administració Digital, impulsat per l’Ajuntament de Reus, a
través de la plataforma de participació Reus Participa (https://participa.reus.ca).
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Segon.- El termini de la consulta prèvia ha estat de vint dies hàbils, és a dir, des del dia 10 de
setembre fins el dia 7 d’octubre, ambdós inclosos.

Tercer.- En data 25 de setembre, es va publicar una consulta per part del Sr. Ramon Pàmies,
que no està  relacionat  amb el  contingut  de  la  matèria  objecte  de  regulació  pel  projecte
d’ordenança, sinó en relació al canal de presentació de propostes. En data 30 de setembre
des  de  la  Regidoria  de  Participació  Ciutadana  es  contesta  la  qüestió,  indicant  la  manera
d’efectuar les propostes i/o aportacions, sense que el ciutadà hagi formulat cap aportació en
posterioritat. 

Quart.- Es fa constar que, al marge de la de la consulta esmentada a l’apartat anterior, no
s’han  presentat  altres  opinions,  consultes  o  suggeriments  de  la  ciutadania  al  projecte
d’ordenança d’administració digital, a través del portal «Reus Participa».

Reus, a data de signatura electrònica.

Inés Moreno Palomino.
Tècnica de participació
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