La secretaria general de l’Ajuntament de Mollet del Vallès,
CERTIFICA:
Que l’Alcaldia en data 2 de juny de 2014 ha dictat la següent resolució:
La Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic i les administracions públiques i
del procediment administratiu comú, va introduir en les administracions l'aplicació de
les tecnologies de la Informació, que constitueixen un nova activitat o servei obligatori
per a totes les administracions públiques, incloses les entitats que integren
l'administració local. Així ho manifesta l'article 45 de l'esmentada norma legal.
D'igual forma, la Llei 57/2003 de 16 de desembre, de mesures per a la modernització
del govern local, va efectuar un canvi substancial en la Llei 7/1985, de 2 abril
reguladora de les bases del règim local, en afegir l'article 70 bis que conté un mandat
exprés als ajuntaments perquè estableixin i regulin en normes de caràcter orgànic els
procediments i òrgans adequats per a l'efectiva participació dels veïns en els assumptes
de la vida pública local, disposant, en l'apartat 3 d'aquest article, que les entitats locals i,
especialment, els municipis, han d'impulsar la utilització interactiva de les tecnologies
de la informació i la comunicació per tal de facilitar la participació i la comunicació
amb els veïns.
La Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics
regula, entre altres aspectes, la utilització de les tecnologies de la informació en
l'activitat administrativa, en les relacions entre administracions públiques, així com en
les relacions d'aquestes amb la ciutadania. L'article 12 regula la publicació electrònica
del tauler d'anuncis o edictes establint que la publicació d'actes i comunicacions que, per
disposició legal o reglamentària s’hagi de publicar en tauler d'anuncis o edictes, podrà
ser substituïda o complementada per la seva publicació en la seu electrònica de
l'organisme corresponent.
Al seu torn, l’article 58.3 de la Llei 26/2010 de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, indica que les
administracions públiques poden substituir o complementar la publicació dels actes i
comunicacions que, per disposició legal o reglamentària, han de publicar-se en el tauler
d'anuncis o mitjançant edictes per la publicació en la corresponent seu electrònica.
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L’article 11 de la Llei 29/2010 de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics en el sector
públic de Catalunya estableix que les entitats que integren el sector públic han de
difondre, en l’àmbit de llurs competències, per mitjans electrònics, informació sobre la
normativa en vigor aplicable en l’àmbit de llurs competències, sens perjudici de la
publicació dels diaris oficials a la seu electrònica corresponent.
La publicació d'edictes en el tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament que continguin
dades de caràcter personal, es farà amb estricta subjecció al disposat en la Llei 15/1999,
de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i en la resta de la
normativa que en aquesta matèria resulti d'aplicació.
L'Ordenança municipal d'administració electrònica, aprovada definitivament per
l'Ajuntament en la sessió de 19 de febrer de 2011 del Ple municipal, regula el tauler
d’edictes electrònic a l‘article 16.
D’acord amb el que disposa l’article 12 de l'Ordenança municipal d'administració
electrònica de l’Ajuntament de Mollet del Vallès sobre l’obligatorietat d’aprovació per
resolució de l’Alcaldia dels programes, aplicacions, procediments, tràmits, sol·licituds,
escrits i comunicacions susceptibles de tramitació electrònica.
D’acord amb el que disposa la disposició transitòria vuitena de l'Ordenança municipal
d'administració electrònica de l’Ajuntament de Mollet del Vallès, el tauler d’edictes
electrònic entrarà en funcionament quan s’aprovin les instruccions que desenvolupen les
previsions d’aquesta Ordenança i s’hagi posat en marxa la seu electrònica, així com els
sistemes i tecnologies corresponents.
Atès que correspon a l’Alcalde la direcció del govern i de l’administració municipal
segons el que es diu a l’article 21 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases
del règim local segons redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de
Mesures per a la modernització del govern local.
HE RESOLT
1. Posar en funcionament del tauler d'edictes electrònic que substituirà el tauler
d’edictes i anuncis físic de l’Ajuntament de Mollet del Vallès i els seus organismes
autònoms i empreses municipals.
2. Aprovar la instrucció de funcionament del tauler d’edictes electrònic que figura com
a annex a la present resolució.
3. Ordenar la publicació d’aquesta resolució i l’annex que l'acompanya en el Butlletí
Oficial de la Província i en la seu electrònica municipal.
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I perquè es pugui acreditar lliuro aquest certificat, d’ordre d’Alcaldia i amb el seu
vistiplau.
Signat electrònicament a Mollet del Vallès,
[Firma01-01]
[Firma02-01]
LA SECRETÀRIA
PUIG I ROMAGOSA, ALÍCIA
06/05/2016

L'ALCALDE
MONRÀS GALINDO, JOSEP
06/05/2016
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