


ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA A L’AJUNTAMENT DE SABADELL



REFORMA NORMATIVA

Reforma integral i estructural que permeti ordenar i clarificar com
s’organitzen i relacionen les AAPP

Racionalització del procediment administratiu per a la 
implantació definitiva de l’eAdministració



CONTEXT NORMATIU

Nou marc de relacions entre les AAPP i entre aquestes i els ciutadans:

Ús de mitjans electrònics
Simplificació
Agilitat
Transparència

Ad Intra: Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques

Ad Extra: Llei 40/2015 de Règim Jurídic del Sector Públic



TRETS FONAMENTALS
Procediment Administratiu Electrònic (llei 39/2015)

- Regulació de les relacions externes entre Administració i els ciutadans.

- Implantació Administració Electrònica, interconnectada, transparent i 
simplificació per a l’agilització dels procediments administratius.

- Regulació dels principis bàsics informadors de la iniciativa legislativa i la 
potestat reglamentària. 



Procediment Administratiu Electrònic (llei 39/2015)

La relació electrònica amb les AAPP és:

- Potestatiu per persones físiques.

- Obligatòria per a:
- Les persones jurídiques.
- Les entitats sense personalitat jurídica.
- Els professionals que hagin de col·legiar-se 

obligatòriament (inclosos notaris i registradors)
- Els que actuïn en representació.
- Els empleats de les Administracions.

Capacitat econòmica, tècnica, dedicació professional i altres motius que quedi acreditat que tenen
accés i disponibilitat dels mitjans electrònics necessaris.



TRETS FONAMENTALS
Administració Interconnectada Electrònicament (llei 40/2015)

- Reforma integral organització i funcionament intern AAPP.

- Regulació de les relacions de cooperació i coordinació entre AAPP.

- Transparència, agilitat i simplificació i l’exigència de relacionar-se 
entre elles per mitjans electrònics. 



En què es tradueix?

A nivell intern:
Ús de mitjans electrònics en totes les fases: expedients electrònics
Documents interoperables
Creació d’un registre electrònic apoderaments
Creació arxiu electrònic únic
Expedició còpies autèntiques
Registre interoperable i interconnectat amb altres administracions
Notificacions electròniques 
...



En què es tradueix?

A nivell extern:

Regulació funcionament electrònic del sector públic:
Seu electrònica
Portal internet com a Punt Accés electrònic
Actuació administrativa automatitzada
Segells electrònics basats en certificats electrònics
...



Què estem fent a l’Ajuntament de Sabadell?



Pla Integral de Transformació Organitzativa

Pla Administració Electrònica 2017-2020

RRHH
Sistemes 
Tecnologia
Processos clau
Comunicació interna



Millora dels serveis que ofereix l’Ajuntament als ciutadans:
+ eficàcia + rapidesa+ eficiència

+ Accessibilitat: facilita l’acostament als ciutadans
+ Relacions multicanal amb l’administració
+ Simplificació de les relacions ajuntament-ciutadà
+ Economies d’escala: estalvi costos
+ Impuls profund de la transformació organitzativa
+ Nova cultura organitzativa i sistemes de treball
+ Seguretat en el procediment



Normativa 
Gestió Documental

Tecnològic
Organitzatiu

Atenció ciutadana

Full de ruta per a l’acompliment de les lleis 39 i 40
57 projectes



Fites:

• Adaptació interna organitzativa per eAdministració
• Plataforma integral d’administració electrònica
• Definició polítiques corporatives en eAdministració: digitalització, 

signatura electrònica, registre electrònic...
• Definir estratègia de ciutat en aquest àmbit (ciutat intel·ligent, 

open data, transparència...)


