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RESOLUCIÓ
Montserrat Clotet Masana, sisena tinent d’alcalde, regidora delegada de Recursos Humans i Govern
Obert de l’Ajuntament de Manresa, dicto la resolució següent que es fonamenta en els antecedents i
les consideracions legals que a continuació s’exposen:
ANTECEDENTS
En data 2 de juliol de 2020 la regidora delegada de Recursos Humans i Govern Obert va dictar la
resolució núm. 6034, mitjançant la qual s’aprovava la Instrucció del registre d’entrada de
l’Ajuntament de Manresa i de la seva distribució.
L’entrada en vigor del Reial Decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s’aprova el reglament
d’actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics, ha suposat una sèrie de novetats
que han fet necessari revisar la instrucció esmentada i adaptar alguns dels seus aspectes a la nova
norma. Per aquest motiu, el cap de Servei de Cooperació en l’Administració Electrònica,
Transparència i Protecció de Dades ha redactat una addenda per incorporar en aquesta instrucció.
CONSIDERACIONS LEGALS
-

Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.

-

Llei 40/2015, de l'1 d'octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic.

-

Reial Decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s’aprova el Reglament d’Actuació i
Funcionament del sector públic per mitjans electrònics.

-

Ordenança d’administració electrònica i transparència de l’Ajuntament de Manresa.

Per tot això, com a sisena tinent d’alcalde, regidora delegada de Recursos Humans i Govern Obert, en
exercici de les competències que m'han estat conferides per la delegació efectuada per Resolució de
l’alcalde núm. 5476 de data 27 de juny de 2020,
RESOLC:
PRIMER.-

Aprovar l’addenda a la Instrucció del registre d’entrada de l’Ajuntament de Manresa
i la seva distribució que es transcriu annexa a aquesta resolució.

SEGON.-

Comunicar la present resolució als diferents Serveis municipals, per al seu
coneixement i efectes.

TERCER.-

Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.
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ANNEX:
ADDENDA A LA INSTRUCCIÓ DEL REGISTRE D’ENTRADA I LA SEVA DISTRIBUCIÓ DE L’AJUNTAMENT
DE MANRESA (ARRAN DE L’ENTRADA EN VIGOR DEL REIAL DECRET 203/2021 DE 30 DE MARÇ).
L’entrada en vigor del Reial Decret 203/2021 de 30 de març, pel que s’aprova el Reglament
d’actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics dona resposta, complementa i
reafirma determinades qüestions legals relatives a l’administració electrònica contemplades en la Llei
39/2015 d’1 d’octubre del Procediment administratiu comú de les Administracions Públiques i a la
Llei 40/2015 d’1 d’octubre de Règim Jurídic del Sector Públic.
Atès que no queda previst a l’actual instrucció el règim de subsanació dels procediments
administratius duts a terme per mitjans electrònics, aquest es defineix seguidament, per tal de cobrir
aquesta eventualitat.
En el nou Reglament, concretament a l’article 14, s’introdueix una regulació específica del règim de
subsanació dels procediments administratius duts a terme per mitjans electrònics.
D’aquesta manera, quan un escrit, sol·licitud o comunicació porti un codi maliciós es requerirà a
l’interessat perquè en el termini de 10 dies procedeixi a la seva subsanació. Aquest termini podrà
ampliar-se fins a 5 dies més quan l’aportació dels documents requerits presenti dificultats especials,
si ho demana l’interessat, o a iniciativa pròpia de l’òrgan administratiu de tramitació.
Amb relació als documents presentats en suport no electrònic, el nou Reglament confirma les
previsions actuals de la instrucció, en establir que les oficines d’assistència en matèria de registre són
les encarregades de rebre tots aquells documents presentats en format no electrònic per part dels
interessats i, en el seu cas, remetre’ls a través del SIR a l’administració de destí corresponent.
L’article 39.4 del Reglament preveu que, en el cas d’haver de fer ús del SIR, si la documentació
excedeix de la capacitat prevista, la remissió a l’administració de destí haurà de substituir-se per la
posada a disposició de la documentació allotjada en un repositori d’intercanvi de fitxers mitjançant
les eines establertes pel Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Signat electrònicament
per: MONTSERRAT
CLOTET MASANA
Data: 27/07/2021
13:32:27
Raó: Ho resolc
Lloc: Manresa

Signat electrònicament
per: JOSE LUIS
GONZALEZ LEAL
Data: 27/07/2021
14:21:01
Raó: En dono fe
Lloc: Manresa

