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Descripció
Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora del procediment i l'aplicació informàtica per a la
producció de còpies electròniques autèntiques mitjançant procediments de digitalització i
autenticació segurs.
Relació de fets i fonaments jurídics
Atès que l’Ajuntament de Sant Boi vol donar un impuls i continuar amb les polítiques necessàries
per avançar en l'administració electrònica, concretament amb la creació i l'ús de documents
electrònics autèntics tal com queda recollit en el Pla d'Actuació Municipal 2008-2011 (5.4):
"Impulsar les mesures necessàries per a la implantació de l’administració electrònica";
Atès que l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat ha iniciat polítiques de digitalització amb l'objectiu
d'obtenir documents electrònics que ens ajudin a reduir l'ús i la manipulació dels documents en
suport paper, afavorir la seva conservació i alhora assegurar l'accés a la informació;
Atès que l’Ajuntament, a més dels avantatges inherents al procés de digitalització, vol aconseguir
còpies electròniques autèntiques mitjançant processos d'autenticació de documents, tant de forma
individualitzada, amb l'ús de la signatura electrònica d'un funcionari o empleat públic o bé de forma
automatitzada mitjançant el segell d'òrgan;
Vist que l’article 45.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
Administracions públiques i del procediment administratiu ordena a les Administracions Públiques
que impulsin l’aplicació de tècniques i mitjans electrònics, informàtics i telemàtics;
Vist que l'article 5 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents, estableix l'obligació de
les administracions públiques a la promoció de l'ús de les tecnologies, creant un marc adient per
procedir a l'ús dels documents i expedients electrònics;
Vist que l’article 30 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als Serveis
Públics permet la realització de còpies electròniques autèntiques, mitjançant processos de
digitalització, de documents emesos originàriament en suport paper sempre i quan es garanteixi llur
autenticitat, integritat, i conservació;
Atès el requeriment que els documents resultants del procediment de digitalització i autenticació de
documents en suport paper compleixin els requisits d'autenticitat, integritat, fiabilitat i conservació
volguts, i per tant, tinguin la mateixa validesa que els documents originals;
Atesa la necessitat que la regulació d'aquest procediment tingui el rang d'ordenança;
Vist l'informe de fiscalització amb la conformitat de la intervenció municipal de data 10/10/2008;

Atès que el procediment d'aprovació de les ordenances locals establert als articles 60 i següents
del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals n'exigeix l'aprovació inicial, la submissió a
informació pública, i l'aprovació definitiva amb la publicació posterior del text íntegre;

Atès que per a l'aprovació d'aquesta ordenança és necessari l'acord de la majoria simple per
aplicació de l'article 47 de la Llei 7/1985 , de 2 d'abril;
Atès que l'article 49.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, disposa que les ordenances s'entendran
aprovades definitivament amb caràcter automàtic si no s'hi presenta cap reclamació ni al·legació;
D'acord amb les facultats i competències conferides legalment al Ple de la corporació per l'article
22 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i l'article 52 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya,
Proposta d'acord
PRIMER: Aprovar inicialment l'ordenança municipal reguladora del procediment i l'aplicació
informàtica per a la producció de còpies electròniques autèntiques mitjançant procediments de
digitalització i autenticació segurs, segons el text que s'adjunta a aquest acord.
"SEGON: Sotmetre a informació pública aquest acord pel termini de trenta dies, a fi que s'hi puguin
presentar al·legacions mitjançant anunci a publicar al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler
d’anuncis de la corporació.
TERCER: Disposar que, si no s'hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini
d'informació pública i d'audiència als interessats, l'ordenança que ara s'aprova inicialment quedarà
aprovada definitivament i es procedirà a la publicació del text íntegre de l'ordenança a què es
refereix el punt segon dels presents acords".

Peus de recurs
La qual cosa us comunico, tot indicant-vos que aquest és un acte de tràmit, no definitiu en via
administrativa, i per tant, no és susceptible de recurs, i això sense perjudici que pugueu exercir el
que estimeu procedent, de conformitat amb el que disposa l'article 58.2 de la Llei 30/1992, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment comú.

