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RESOLUCIÓ D'ALCALDIA 

 

X2016004327/RA012016003683 

SERVEI: ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA 

 

 

 

Antecedents  

 

Les persones físiques i jurídiques que es relacionen amb l’administració tenen el dret a 

no aportar les dades i els documents que obrin en poder d’aquesta. Sobre aquesta base, 

l’administració pública ha de prioritzar els mitjans electrònics per tal d’obtenir aquesta 

informació mitjançant la interoperabilitat, entesa com la capacitat de les administracions 

per compartir i reutilitzar la informació de què disposen. 

 

Amb aquesta voluntat, l’Ajuntament de Mollet del Vallès es va adherir, amb data 22 

d’octubre del 2006, al conveni marc de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, 

el Consorci Localret, l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci d’Administració Oberta 

de Catalunya per a l’impuls i el desenvolupament de la interoperabilitat dels sistemes 

d’informació de les administracions catalanes. 

 

En la mateixa línia, i en data 19 de febrer de 2011, el Ple de la Corporació va aprovar 

l’Ordenança d’Administració Electrònica un dels objectius de la qual és garantir els 

drets i l’acompliment de deures que regeixen les relacions entre ciutadans i 

administració municipal. 

 

Per tot això, l’Ajuntament de Mollet del Vallès ha de publicar el catàleg de dades i 

documents interoperables informant a les persones interessades de totes aquelles dades i 

documentació que no cal aportar quan s’hagi de relacionar amb aquest Ajuntament, tret 

que aquestes  indiquin expressament que no autoritzen la consulta d’aquestes dades. 

 

Fonaments de dret 

 

La Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, 

reconeix el dret de la ciutadania a relacionar-se amb les administracions públiques per 

mitjans electrònics i a no presentar dades o documents que estiguin en poder de les 

mateixes.  
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Més concretament, l’article 39.1 de l’Ordenança d’Administració Electrònica de 

l’Ajuntament de Mollet del Vallès, disposa que no caldrà aportar documents que 

estiguin en poder de l’Administració municipal o d’altres administracions públiques o 

amb les quals l’Administració municipal hagi signat un conveni de col·laboració.  

 

Addicionalment, els articles 10.1.b) i 11.1 de la Llei 29/2010, de 3 d’agost, d’ús dels 

mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, obliguen a la difusió per mitjans 

electrònics del "Catàleg de dades i documents interoperables que són en poder de les 

Administracions Públiques", el qual haurà d’estar disponible a la Seu electrònica 

municipal. 

 

Així mateix, els articles 28.2 i 53. 1 apartat d) de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del 

procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableixen que els 

interessats tenen dret a no presentar dades i documents que ja es trobin en poder de les 

administracions públiques o que hagin estat elaborats per elles i que aquestes hauran de 

recaptar els documents electrònicament a través dels sistemes electrònics habilitats a 

l’efecte.  

 

Finalment, el Conveni Marc de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, el 

Consorci Localret, l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci d’Administració Oberta de 

Catalunya per l’impuls i el desenvolupament de la interoperabilitat dels sistemes 

d’informació de les administracions catalanes, fa efectiva la interoperabilitat telemàtica 

entre els sistemes d’informació de les esmentades administracions públiques i dels ens 

locals que s’hi adhereixin, com és el cas de l’Ajuntament de Mollet del Vallès des de 

l’any 2006. 

 

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 la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de 

Mesures per a la modernització del govern local. 

 

 

  

HE RESOLT 

 

 

1. Aprovar el catàleg de dades i documents interoperables que figura com a annex 

de la present resolució.  

 

2. Ordenar la publicació de la present resolució i del catàleg de dades i documents 

interoperables de l’Ajuntament de Mollet del Vallès al seu portal de 

transparència i al tauler d’edictes electrònic. 
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3. Ordenar la publicació de la relació de dades i documents interoperables a la seu 

electrònica de l’Ajuntament. 

 

 

 

 

 

Signat electrònicament a Mollet del Vallès, 

[Firma01-01] [firma] 

 

 

 

 

[Firma02-01] 
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