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RESOLUCIÓ D'ALCALDIA 

 

X2016001250/RA012016001071 

SERVEI: ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA 

 

 

 

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 una 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. Els articles 27 i 28 regulen les comunicacions 

electròniques i la pràctica de la notificació per mitjans electrònics.  

 

Al seu torn, els articles 43, 56 i 57 de la Llei 26/2010 de 3 d’agost, de règim jurídic i de 

procediment de les administracions públiques de Catalunya regulen les comunicacions 

electròniques, la pràctica de la notificació i els requisits tècnics necessaris.  

 

L’article 13 de la Llei 29/2010 de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics en el sector 

públic de Catalunya estableix que els ciutadans i les empreses tenen dret a un espai 

personalitzat a la seu electrònica corporativa a través del qual accedir a les 

comunicacions i notificacions trameses per part de l’administració.   
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Així mateix, el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 

text refós de la Llei de contractes del sector públic, regula al seu article 151 la 

notificació de les adjudicacions i en la seva disposició addicional setzena els mitjans 

d’identificació de les empreses licitadores per a l’acceptació o rebuig de les 

notificacions d’adjudicacions. 

 

L'Ordenança municipal d'administració electrònica, aprovada definitivament pel Ple de  

l'Ajuntament en sessió de 19 de febrer de 2011, regula les comunicacions i notificacions 

electròniques als seus articles 25 i 26. 

 

L’esmentada Ordenança, a la seva Disposició Addicional Sisena, preveu la incorporació 

de mitjans tecnològics en les convocatòries dels òrgans col·legiats.  

 

Així mateix, la Disposició Final Tercera, en el seu apartat 2, estableix que les 

Ordenances i Reglaments municipals aprovats per l’Ajuntament amb anterioritat a 

l’entrada en vigor de l’Ordenança d’administració electrònica, s’hauran d’interpretar 

d’acord amb les previsions contingudes a la normativa vigent en matèria 

d’administració electrònica. 

 

D’acord amb el que disposa l’article 12 de l'Ordenança municipal d'administració 

electrònica sobre l’obligatorietat d’aprovació per resolució de l’Alcaldia dels 

programes, aplicacions, procediments, tràmits, sol·licituds, escrits i comunicacions 

susceptibles de tramitació electrònica. 

 

En virtut del que s’estableix a l’apartat 3 de l’article 34 de l’esmentada Ordenança 

conforme, mitjançant una resolució d’Alcaldia, es podran determinar els supòsits i les 

condicions en que serà obligatori comunicar-se amb l’Administració municipal a través 

de mitjans electrònics quan els interessats siguin persones jurídiques o col·lectius de 

persones físiques que per raons de capacitat econòmica o tècnica, dedicació professional 

o altres motius acreditats, tinguin garantit l’accés als mitjans tecnològics adequats i la 

seva disponibilitat. 

 

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 
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1. La posada en funcionament de les comunicacions i notificacions electròniques 

mitjançant el servei de notificacions electròniques del Consorci AOC, l’e-

NOTUM, com a mitjà obligatori en relació amb els següents col·lectius: 

 

- Personal al servei de l’Ajuntament de Mollet del Vallès, sempre que tinguin 

accés als recursos tecnològics adequats en el seu lloc de treball. 

- Membres dels òrgans col·legiats de l’Ajuntament de Mollet del Vallès que 

rebran la convocatòria per mitjà d’una comunicació electrònica. 

-     Licitadors i contractistes de l’Ajuntament de Mollet del Vallès. 

 

2. La posada en funcionament de les notificacions electròniques mitjançant el servei 

d’e- NOTUM, com a mitjà preferent en relació amb la ciutadania. 

 

3. Aprovar la instrucció de funcionament de les comunicacions i notificacions 

electròniques que figura com annex a la present resolució. 

 

4. Ordenar la publicació d’aquesta resolució i l’annex que l'acompanya al Butlletí 

Oficial de la Província i al portal de transparència de l’Ajuntament de Mollet del 

Vallès. 

 

 

 

 

 

Signat electrònicament a Mollet del Vallès, 

[Firma01-01] [firma] 

 

 

 

 

[Firma02-01] 
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