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A N U N C I

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.

L’Ajuntament, com Administració més propera a les persones, també es troba immersa amb
aquest  canvi  de  paradigma,  motiu  pel  qual  ha  de  garantir  que  tota  la  ciutadania  pugui
relacionar-se amb ella a través de canals electrònics habilitats. Per aquest motiu, s’ha de dotar
de les eines tecnològiques i jurídiques que 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. 

L’entrada en vigor de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre del Règim Jurídic del Sector Públic
i  el  Reial  Decret  203/2021,  de  30  de  març,  pel  qual  s'aprova  el  Reglament  d'actuació  i
funcionament  de  el  sector  públic  per  mitjans  electrònics  han  propiciat  aquest  canvi  de
paradigma,  ja  que  impulsen  l'administració  electrònica  i  digital  d'una  forma  integral,
constituint el punt de partida necessari per a la redacció d’una nova ordenança reguladora de
l’administració digital de l’Ajuntament de Reus.

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’1  d’octubre,  del  Procediment Administratiu  Comú de les
Administracions  Públiques,  l’Ajuntament  substancia  una  consulta  pública  prèvia  a
l’elaboració del projecte d’ordenança,  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.

El contingut de la memòria del projecte es pot consultar a través d’aquest enllaç: 
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https://transparencia.reus.cat/ajuntament-de-reus/relacio-amb-la-ciutadania/ordenances-
municipals-en-elaboracio

El  termini  per  a presentar  les seves opinions i  criteris  en relació a la  matèria objecte de
regulació, és de VINT DIES HÀBILS a comptar des del dia següent a la seva publicació al tauler
electrònic municipal.

La ciutadania, organitzacions i associacions que així ho considerin, poden fer arribar les seves
opinions i  aportacions al  respecte,  a través de l’espai  habilitat  al  portal  d’internet «reus
participa» https://participa.reus.cat/?locale=ca

El secretari general

Jaume Renyer i Alimbau

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 6/9/2021
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 20216D5146FEA856E2BF828021503066CEE48CC1A00C0906145431

https://participa.reus.cat/?locale=ca
https://transparencia.reus.cat/ajuntament-de-reus/relacio-amb-la-ciutadania/ordenances-municipals-en-elaboracio
https://transparencia.reus.cat/ajuntament-de-reus/relacio-amb-la-ciutadania/ordenances-municipals-en-elaboracio

		2021-09-06T14:54:31+0200
	Actuació automatitzada Secretaria




