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Resum
Presentació de les principals qüestions tractades a la Jornada sobre la Llei d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics organitzada per la Universitat Oberta de Catalunya el novembre de 2007.
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administració electrònica, tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
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Conference on the Law for Citizens' Electronic
Access to Public Services
Abstract
Presentation of the main themes covered at the Conference on the Law for Citizens' Electronic Access to
Public Services, organised by the UOC, November 2007.
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La Jornada sobre la Llei d’Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics es va celebrar a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya el dia 19 de novembre del
2007.
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La Jornada va ser inaugurada i presentada pel Dr. Carles
Ramió, director de l’Escola d’Administració Pública de
Catalunya; el Dr. Pere Fabra, director dels Estudis de Dret i
Ciència Política de la Universitat Oberta de Catalunya, i el Dr.
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una ponència sobre l’accés i la difusió d’informació
pública per mitjans electrònics en què valorà la regulació
que d’aquestes qüestions fa la LAECSP en matèria de
principis, drets, seu electrònica, així com la publicació
electrònica dels diaris oficials.

Agustí Cerrillo, director del Programa de Dret de la Universitat Oberta de Catalunya i organitzador de la Jornada.
La Dra. Elisenda Malaret, catedràtica de Dret Administratiu a
la Universitat de Barcelona, va fer una primera conferència
relativa al règim jurídic de l’administració electrònica, en la
qual es van analitzar les qüestions relatives als principis
generals de la Llei, la seu electrònica, així com aspectes més
generals relatius a la regulació de l’administració electrònica
i el procediment d’elaboració de la Llei 11/2007.

A continuació, el Dr. Agustí Cerrillo, director del programa
de Dret de la Universitat Oberta de Catalunya, va intervenir-hi analitzant la cooperació i interoperabilitat en la
prestació de serveis públics electrònics i va exposar els
principals trets que dibuixen el model català d’administració electrònica, que es caracteritza per la col·laboració
interadministrativa per al desenvolupament de l’administració electrònica.

A continuació, el Dr. Lorenzo Cotino, professor titular de
Dret constitucional a la Universitat de València, va fer la
seva intervenció sobre els drets dels ciutadans a relacionar-se amb les administracions públiques per mitjans
electrònics analitzant amb deteniment els avenços que la
regulació dels drets dels ciutadans a la LAECSP pot suposar en el desenvolupament de l’administració electrònica.

La Jornada va finalitzar amb una taula rodona en què van
participar representants de diferents administracions
públiques amb l’objectiu de valorar l’impacte de la
LAECSP a les administracions públiques catalanes. En particular, sota la moderació del Dr. Xavier Bernadí, professor
de Dret administratiu de la Universitat Pompeu Fabra, van
participar en la taula rodona: Consol Cervera, cap de
l’Àrea d’Administració Electrònica del Departament de
Governació i Administracions Públiques de la Generalitat
de Catalunya; Joan A. Olivares, director gerent del Consorci AOC, i Xavier Tarrés, gerent dels Sistemes d’Informació de l’Ajuntament de Sabadell.

En tercer lloc, Ignacio Alamillo, cap de l’Àrea d’Assessorament i Recerca de l’Agència Catalana de Certificació, es va
centrar en la regulació a la LAECSP de la identificació i
autenticació a l’administració electrònica.
La sessió de matí va finalitzar amb la intervenció de
Xavier Uriós, cap dels Serveis Jurídics del Departament de
Governació i Administracions Públiques de la Generalitat
de Catalunya, que va analitzar la regulació del procediment administratiu i la seva gestió electrònica a la
LAECSP.

Les ponències de la Jornada es van enregistrar en vídeo, les
quals estan a disposició de les persones interessades des del
canal de la UOC del portal Youtube (http://es.youtube.com/
uoc), així com des de la pàgina web de la Jornada (http://
www.uoc.edu/symposia/laecsp/cat/programa.html).

A la tarda, a primera hora, el Dr. Julián Valero, professor
de Dret administratiu de la Universitat de Múrcia, va fer
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