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DECRET núm. 187/2021
Atès que el 2 de novembre de 2011, el Ple municipal va aprovar l’acord relatiu a la creació i
regulació de la Seu electrònica de l’Ajuntament de Sabadell.
Atès que en els darrers anys, l’Ajuntament de Sabadell i les seves entitats dependents han
estat implementant el procés de transformació cap a l’administració electrònica per donar
compliment a la normativa corresponent i també millorar la prestació dels serveis públics que
s’ofereixen a la ciutadania.
Atès que l’any 2017, l’Ajuntament de Sabadell va portar a terme el Pla Integral de
Transformació Organitzativa.
Atès que el Pla Integral esdevé el marc estratègic que aglutina els diferents Plans o projectes
individuals sectorials per implantar aquest procés transformador i de gestió del canvi a
l’organització.
Atès que el Projecte d’administració electrònica, el qual recull tots els projectes a portar a
terme en els àmbits clau del projecte: normatiu, gestió documental, tecnologia, organització i
atenció ciutadana, es va concretar en un Full de Ruta per a l’acompliment de la Llei 39/2015
que abasta tot el període 2017-2020, i que recentment ha estat actualitzat per al període 20202023.

Atès que el 28 de desembre de 2018, mitjançant decret núm. 14333, l’Alcaldia va adjudicar
el contracte administratiu mixt de de subministraments i serveis anomenat “Adquisició i
implantació d’una plataforma integral d’administració electrònica al Grup Ajuntament de
Sabadell que integra el propi Ajuntament i els seus ens dependents”.
Atès que l’Ajuntament de manera conjunta amb l’empresa adjudicatària, GADD Grupo
Meana SA, va acordar un Pla d’implantació de la plataforma d’administració electrònica
atenent al termini temporal de la vigència del contracte i adaptat als condicionants
imprevistos i sobrevinguts causats per la pandèmia de la Covid-19.
Atès que el 14 de gener de 2021 i en el marc del Projecte d’administració electrònica els
serveis tècnics municipals de Transformació Organitzativa proposen l’aprovació de la
posada en marxa, a nivell funcional i a partir del 15 de gener de 2021, de la Seu
electrònica de l’Ajuntament de Sabadell que incorpora la nova plataforma integral
d’administració electrònica en el termes previstos en l’Ordenança reguladora de
l’administració electrònica.
Atès que el 14 de gener de 2021 la cap de projecte d’administració electrònica en l’àmbit
normatiu informa favorablement la proposta tècnica, en tant que aquesta s’ajusta al règim
jurídic aplicable.
Vist l’article 38 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, el qual
defineix la Seu electrònica com aquella adreça electrònica, disponible per a la ciutadania a
través de xarxes de telecomunicacions, la titularitat de les quals correspon a una
administració pública, o bé a una o diversos organismes públics o entitats de Dret Públic
en l'exercici de les seves competències.
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Vistos els articles 11 a 13 de l’Ordenança reguladora de l’administració electrònica,
aprovada segons acord plenari de 8 de setembre de 2020, en no presentar-se al·legacions
al respecte, i publicada Butlletí Oficial de la Província amb CVE núm. CVE 2020039776
d’11 de gener de 2021, els quals deixen constància formal de la Seu electrònica de
l’Ajuntament de Sabadell i concreten les seves normes de funcionament, contingut i
serveis, a partir de l’entrada en vigor de la pròpia ordenança.
Vist l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, el qual estableix que els actes administratius poden ser objecte
de publicació quan ho estableixin les normes reguladores de cada procediment o quan ho
aconsellin raons d’interès públic apreciades per l’òrgan competent.
En virtut del que precedeix i en exercici de les competències delegades per Decret de
l’Alcaldia núm. 7579/2020, de 2 de novembre, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
13 de novembre de 2020,
RESOLC:
Primer. Aprovar la posada en marxa, a nivell funcional i a partir del 15 de gener de 2021,
de la Seu electrònica de l’Ajuntament de Sabadell, accessible des de l’adreça electrònica
https//seu.sabadell.cat i a través de l'enllaç disponible des del Portal d'Internet, que
incorpora la nova plataforma integral d’administració electrònica, en els termes previstos en
l’Ordenança reguladora de l’administració electrònica.
Segon. Determinar que el manteniment de la seu electrònica correspon a la Unitat de
Transformació Organitzativa.
Tercer. Publicar aquesta resolució en el BOP de Barcelona i en la seu electrònica de
l’Ajuntament de Sabadell a efectes de deixar constància de la data formal de la posta en
marxa de la Seu electrònica i de ser objecte de consulta general per part de la ciutadania.
I perquè consti i tingui els efectes oportuns, signo aquest decret conjuntament amb el
secretari general, que en dóna fe i el certifica.
Sabadell, a la data de la signatura electrònica
La tinenta d’alcaldessa de l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic i
Impuls Administratiu,

El secretari general,

Montserrat González Ruíz

David Cabezuelo Valencia

