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DECRET NÚM: 2021/3611

Codi d’expedient: C179. Registre d'empleats habilitats
Número d’expedient: C1792021000002

[FirmaDecreto]

Antecedents
1. En data 9-3-2021, per decret d’alcaldia núm. 2021/692, es va resoldre crear el
Registre de Funcionaris Habilitats de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, per a la
identificació i signatura de ciutadans que no tinguin els mitjans electrònics
necessaris i per expedir còpies autèntiques. També es designaven els empleats
públics habilitats per assistir als ciutadans en l’ús de mitjans electrònics i realització
de còpies autèntiques.
2. En data 1-7-2021 s’ha autoritzat l’excedència del funcionari Sr. Daniel Duarte
Fiestas.
Consideracions tècniques
En data 9-11-2021, la Cap de la Unitat Administrativa de l'Àrea de Territori i
Sostenibilitat ha emès l’informe següent:
1. “Normativa aplicable:
- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques (LPACAP)
- Ordenança municipal reguladora de l’Administració Electrònica de l’Ajuntament de
Malgrat de Mar (BOP 14-7-2015) (OMRAE)
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2. L’article 12.4 de la LPACAP disposa que:
“4.L'Administració General de l'Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals
han de mantenir actualitzat un registre, o un altre sistema equivalent, en què hi
constin els funcionaris habilitats per a la identificació o signatura que regula
aquest article. Aquests registres o sistemes han de ser plenament interoperables i
estar interconnectats amb els de la resta d'administracions públiques, als efectes
de comprovar la validesa de les habilitacions esmentades.
En aquest registre o sistema equivalent hi han de constar almenys els funcionaris
que prestin serveis en les oficines d'assistència en matèria de registres.”
L’art. 27 de la LPACAP estableix:
“1. Cada Administració pública ha de determinar els òrgans que tinguin atribuïdes les
competències d'expedició de còpies autèntiques dels documents públics administratius
o privats. Les còpies autèntiques de documents privats únicament tenen efectes
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administratius. Les còpies autèntiques efectuades per una Administració pública tenen
validesa a la resta d'administracions.
A aquests efectes, l'Administració General de l'Estat, les comunitats autònomes i les
entitats locals poden efectuar còpies autèntiques mitjançant un funcionari habilitat o
mitjançant una actuació administrativa automatitzada.”
S'ha de mantenir actualitzat un registre, o un altre sistema equivalent, on hi constin
els funcionaris habilitats per expedir còpies autèntiques, que han de ser
plenament interoperables i estar interconnectats amb els de la resta d'administracions
públiques, als efectes de comprovar la validesa de l'habilitació esmentada. En aquest
registre o sistema equivalent hi han de constar, almenys, els funcionaris que prestin
serveis en les oficines d'assistència en matèria de registres.”
L’art. 16 de l’OMRAE disposa:
“6. L’Administració municipal mantindrà actualitzada en la seu electrònica un registre
dels funcionaris al servei de l’Administració municipal habilitats per a la identificació o
acreditació de la voluntat dels ciutadans i les ciutadanes regulada en aquest article.
L’habilitació d’aquests funcionaris i la seva integració en el corresponent registre
s’aprovarà mitjançant resolució de l’Alcaldia”. OL QUART ID
La Disposició Transitòria cinquena de l’OMRAE estableix:
“1. El registre de funcionaris habilitats previst en aquesta Ordenança restarà publicat a
la seu electrònica de l’Administració municipal quan l’Administració municipal hagi
posat en marxa els sistemes i les tecnologies corresponents.
2. La norma de posada en funcionament del registre de funcionaris habilitats
determinarà els seus requisits i funcionament, i restarà publicada a la seu electrònica
de la respectiva Administració municipal.”
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Considerant que s’ha produït la baixa del funcionari Sr. Dani Duarte Fiestas per
excedència, procedeix actualitzar la relació de funcionaris habilitats excloent aquest
treballador.”
Per tot això, de conformitat amb les atribucions que em confereix la normativa vigent
RESOLC
Primer. Donar de baixa el Sr. Daniel Duarte Fiestas del Registre de Funcionaris
Habilitats de l’Ajuntament de Malgrat de Mar per a la identificació i signatura de
ciutadans que no tinguin els mitjans electrònics necessaris i per expedir còpies
autèntiques.
Segon. Actualitzar les dades en la fitxa da cada usuari del registre de funcionaris
habilitats de l’EACAT.
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Tercer. Notificar aquesta resolució al Sr. Daniel Duarte Fiestas
Quart. Publicar aquesta resolució a la seu electrònica municipal.

Joan Mercader Carbó
Alcalde

Emili Tapias Sola
Secretari General

