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Article 29. Relació obligatòria amb l'administració a través de mitjans electrònics
S'estableix l'obligació de relacionar-se amb l’Ajuntament i comunicar-se a través de mitjans
electrònics quan les persones interessades siguin:
-Persones jurídiques.
-Entitats sense personalitat jurídica, com les comunitats de béns, societats civils, herències
jacents i comunitats de propietaris.
-Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria,
per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en
exercici de l’activitat professional esmentada. En tot cas, dins d’aquest col·lectiu s’hi
entenen inclosos els advocats, notaris i registradors de la propietat i mercantils.
-Els col·lectius professionals i persones treballadores en règim d’autònoms/es que per raó de la
seva activitat tramitin i actuïn amb l’Ajuntament.
-Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb
l’administració.
-Els licitadors de contractes públics, amb les excepcions establertes a la DA. 15.3 de la Llei 9/2017
de Contractes del Sector Públic.
-El personal de l’Ajuntament de Valls i els seus organismes autònoms per als tràmits i actuacions
que efectuïn amb motiu de la seva activitat professional.
-Les persones sol.licitants per a participar en processos selectius de personal, borses de treball i
oferta pública d’ocupació convocats per l’Ajuntament o els seus organismes autònoms, sempre
que la plaça convocada requereixi l’ús de mitjans electrònics pel desenvolupament de les tasques.
-Els membres de la Corporació, d'òrgans col·legiats, personal directiu i eventual.
Les comunicacions als membres de la Corporació, al personal directiu, eventual i en general al
personal al servei de la Corporació per als tràmits i actuacions que efectuïn amb motiu de la seva
activitat professional s'efectuaran per mitjans electrònics a l'adreça personal de correu intern
assignada pel departament d'informàtica.
Si algun dels subjectes obligats a relacionar-se amb l'administració a través de mitjans
electrònics presenta la seva sol·licitud presencialment, es requerirà a l’interessat perquè la repari
a través de la seva presentació electrònica. A aquests efectes, es considera com a data de
presentació de la sol·licitud aquella en què s’hagi dut a terme l’esmena.
Règim de les convocatòries dels òrgans col·legiats i actes de les sessions:
Les convocatòries de les sessions dels òrgans col·legiats de l'Ajuntament (Ple, Junta de Govern,
Junta de portaveus i comissions) s'han de fer per mitjans electrònics, A aquest efecte, als
membres de l'òrgan s'assignarà pel departament d'informàtica una adreça personal de correu
intern. Els membres dels òrgans col·legiats podran accedir a les actes de les sessions en format
electrònic per a consultar-hi el contingut dels acords adoptats. Les convocatòries han d'anar
acompanyades de la documentació necessària per a la deliberació i l'adopció d'acords.
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