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DECRET NÚM.  2011001768  
 
ASSUMPTE: 
 
Aprovar el calendari de treball d'aplicació de la llei 11/2007 de 22 de juny, d'accés 
electrònic dels ciutadans als serveis públics 
 
Identificació de l’expedient 
 
Expedient número 003561/2011 relatiu al  calendari de treball d'aplicació de la llei 11/2007 de 
22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics 
 
Fets 
 
1. L'Ajuntament de Blanes, en aplicació d’allò que disposa  la Llei 11/2007, de 22 de juny, 
d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i la Llei 29/2011, de 3 d'agost, de l'ús dels 
mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, ha realitzat les accions que es detallen a 
continuació: 
 
� Projecte de millora de l'aplicatiu d'expedients a través de l'anàlisi de processos de gestió 

documental i d'implantació del circuit de Junta de Govern Local  
� Memòria per adaptació a la Llei 11/2007 d'accés electrònic del ciutadà als serveis públics  
� Inscripció del perfil de contractant  de l'Ajuntament de Blanes a la Plataforma de Serveis de 

Contractació  Pública del Consorci de l'Administració Oberta de Catalunya (AOC)  
� Conveni de prestació dels serveis de certificació digital amb CATcert per a l'expedició de 

certificats IdCAT als ciutadans que ho sol∙licitin.  
� Adquisició programari de Gestió Documental Electrònica, base per la documentació 

electrònica 
� Disposar d'aplicacions corporatives que s'integrin i es relacionin entre elles, compartint la 

mateixa base de dades  i integrant-se amb l'aplicació de gestió d'expedients. 
 
2. Com a resultat d’aquestes actuacions, l'Ajuntament disposa de les eines tecnològiques 
imprescindibles per l'administració electrònica i s'han iniciat els tràmits necessaris per a 
avançar cap a l'expedient  electrònic, sense el qual no és viable l'aplicació de la llei 11/2007.  
 
3. D’altra banda, la pàgina web de l’Ajuntament permet a dia d’avui la realització dels següents 
tràmits i consultes: 
 
- Oferta d'ocupació pública i anuncis de les convocatòries 
- Convocatòries Ajuntament en Ple i Actes de Ple i Junta de Govern Local 
- Publicació de la majoria d'ordenançes  
- Referent a Urbanisme es publica: 

� Convocatòria d’informació pública procediments de planejament i gestió urbanística 
� Acords que s’adoptin en tramitació procediments de planejament i gestió urbanística 
� Instruments de planejament urbanístic 
� Convenis urbanístics 
� Informació dels tràmits dels plans i programes sotmesos a avaluació ambiental 

- Canal per suggeriments i queixes (internet i telèfon) 
- Taulell d'anuncis 
- Perfil del contractant 
- Carpeta del ciutadà, integrada per:  
� consulta de les dades pròpies com Padró habitants, Tributs, Expedients i Registre d'entrada 

i d'altres com Calendari Fiscal 
� emissió duplicats rebuts i cartes de pagament i volants d'empadronament. 

 



 

 

 
4. La disposició addicional setena de la Llei 2/2011, de 4 de març, d'Economia Sostenible, 
estableix que en el termini de 6 mesos des de l'entrada en vigor de la referida llei, cal aprovar i 
publicar els programes i calendari de treball en relació amb la totalitat de procediments i 
actuacions de la competència municipal pel que fa a l'aplicació de la Llei 11/2007 de 22 de juny, 
d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics 
 
Fonaments de Dret 
 
La disposició addicional setena de la Llei 2/2011, de 4 de març, d'Economia Sostenible. 
 
La Llei 11/2007 de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics . 
 
Decreto 
 
Primer. Aprovar el calendari de treball d'aplicació de la llei 11/2007 de 22 de juny, d'accés 
electrònic dels ciutadans als serveis públics: 
 
Actuació: Aprovació ordenança reguladora de l'administració electrònica.                                                                             
Termini màxim: 31/12/2011 
 
Actuació: Creació Seu Electrònica amb el 50 % del contingut                                                                                        
Termini màxim: 31/12/2012 
 
Actuació: Finalització aplicació de la Llei 
Termini màxim: 31/12/2013. 
 
Els diferents elements que integren la seu electrònica entraran en funcionament de manera 
gradual en tant es posin en marxa els sistemes i les tecnologies corresponents que han de 
donar-li suport. 
 
Segon.- Procedir a la publicació del present acord al BOP , tauler d'edictes i web municipal. 
 
Així ho disposa i signa, Alcalde, en el dia d’avui, de la qual cosa jo, com a vicesecretari, dono fe 
 
 
 
 
 
Josep Marigó i Costa   Joan Ignasi Carles Ledesma   
Alcalde   Vicesecretari 
 
Blanes,  6 de setembre de 2011 




