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Resum
L'Informe sobre l'administració electrònica local fa una aproximació general a l'estat de l'administració electrònica a Espanya, en descriu la situació i el nivell de desenvolupament i analitza els principals
problemes i reptes que s'hi plantegen en els pròxims anys, particularment des del punt de vista jurídic.
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Abstract
The Report on Local e-Administration gives a general overview of the state of electronic public administration in Spain, describing its current situation and level of development, and analysing the main problems and
challenges for the next few years, in particular from the legal point of view.
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L'extensió imparable que tenen les tecnologies de la informació i la comunicació en els últims anys té també una projecció i un impacte en les administracions locals, tant per
l'ús intensiu que en fan les administracions locals en la
tasca diària i en les relacions amb els ciutadans, les empreses i altres administracions públiques, com pel fet de constituir un motor que afavoreix el desenvolupament
econòmic, social i cultural local.

En el primer estudi, José Luis Blasco Díaz analitza el marc
legal de l'administració electrònica local. En el treball, analitza l'impacte que ha tingut l'aprovació de la LAECSP en el
règim jurídic d'aquesta administració i exposa el contingut
d'altres normes que incideixen directament en la seva regulació (contractació administrativa o normativa tributària).
Així mateix, exposa els elements principals de la normativa
local en aquesta matèria. Sobre això, resulta d'interès avançar que, com exposa el professor Blasco en l'article, l'anàlisi
de la normativa local en matèria d'administració electrònica
comparteix molts elements, cosa que excepte algunes
poques especialitats tendeix a la uniformitat.

L'Informe sobre l'administració electrònica local té com a
objectius realitzar una aproximació general a l'estat de
l'administració electrònica a Espanya, conèixer-ne la situació,
el nivell de desenvolupament i els problemes i reptes principals que s'hi plantegen en els pròxims anys, particularment
des del punt de vista jurídic, així com facilitar tota la informació i documentació que pugui ser útil tant per als qui que en la
feina de cada dia treballen per desenvolupar l'administració
electrònica en els nostres ens locals, com per als qui que des
d'una certa distància n'estudien i analitzen l'evolució.

En el segon estudi, Carles Alonso Espinosa aborda la
qüestió clau per a fer front a una de les dimensions en
què es pot manifestar la bretxa digital, a saber, l'accessibilitat. En el treball, Carles Alonso exposa les diferents
normes, tant jurídiques com tècniques, que sia a escala
estatal o internacional regulen l'accessibilitat, i fa un
èmfasi especial en la capacitat normativa local en aquest
àmbit. També aporta dades significatives sobre el nivell
d'accessibilitat de les nostres administracions locals i
apunta diferents instruments a través dels quals es pot
integrar l'accessibilitat a l'activitat administrativa.

L'Informe sobre administració electrònica local és organitzat en quatre seccions. En la primera, formada per un
estudi preliminar, Agustí Cerrillo i Martínez i Alfredo Galán
Galán, codirectors de l'obra, duen a terme una valoració
general sobre l'estat de l'administració electrònica local.

En el tercer estudi, Julián Valero i Manuel Fernández aborden de manera minuciosa l'estudi de la protecció de dades
personals en l'administració electrònica local. En el treball,
estudien amb deteniment la incidència de la LAECSP en la
protecció de les dades personals i com aquestes dades són
regulades en els diferents aspectes per aquesta llei (seu

En la segona secció es recullen set estudis sobre els problemes actuals de l'administració electrònica local, realitzats
per diferents especialistes en la matèria. Aquests estudis
analitzen, en particular, la regulació de diferents dimensions de l'administració electrònica local vigent el 2007.
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Bernadí fa menció també al paper que, en el desenvolupament de l'administració electrònica, duen a terme els ens
locals intermedis o de segon nivell com les províncies o
les comarques. Finalment, s'exposen alguns elements de
l'experiència pràctica del model català de cooperació i
interoperativitat.

electrònica, tramitació de procediments, interoperativitat,
difusió d'informació pública, identificació i autenticació dels
ciutadans, entre d'altres). Pot observar-se, fora d'això, que,
malgrat l'interès creixent que adquireix socialment la protecció de dades, no es constata un interès equiparable en el
si de les nostres administracions locals, si s'ha de jutjar pel
contingut de les normes que aproven en aquesta matèria,
dels seus llocs web i de la consulta dels registres públics.

Finalment, en el setè estudi, José María Gimeno Feliz examina la regulació actual de la contractació pública així
com l'impacte que té en el món local. En el treball,
s'exposa la incidència dels mitjans electrònics en els procediments de contractació pública.

En el quart estudi, Agustí Cerrillo examina el règim jurídic de
la difusió d'informació pública de l'administració local a través de mitjans electrònics, i recalca especialment els aspectes que han estat regulats en la LAECSP (principis, drets dels
ciutadans, seu electrònica, qualitat de la informació i responsabilitat pels danys ocasionats per la informació). En aquest
treball, també es proposen diferents elements que poden ser
objecte de regulació pels ordenaments que s'aprovin en
aquesta matèria, per a donar resposta tant a les mancances
de la regulació actual com als reptes que té la difusió de la
informació pública local a través de mitjans electrònics.

En la tercera secció, es proposa un índex de desenvolupament de l'administració electrònica local. Amb aquesta
proposta es persegueix oferir una informació precisa i
complexa sobre la situació de l'administració electrònica
local, que sigui útil per a cada administració local a
l'efecte de conèixer la situació en què es troba i els plans
de l'administració electrònica que s'han de potenciar, així
com en conjunt per a conèixer l'estadi de desenvolupament de l'administració electrònica a Espanya. En particular, Albert Batlle, a partir de les dades que hi ha en
l'actualitat relatives a l'administració electrònica local a
Espanya, ha dut a terme un estudi sobre les metodologies
utilitzades, tancat amb la construcció d'un índex de desenvolupament de l'administració electrònica local.

En el cinquè estudi, Eduardo Gamero se centra en l'anàlisi
jurídica de la regulació i aplicació de les tecnologies de la
informació i el coneixement al procediment administratiu
en les entitats locals, a partir de la definició de la noció de
procediment administratiu electrònic. A més, s'analitza la
regulació que els ens locals han fet de l'ús de la signatura
electrònica. Finalment, s'examina el desenvolupament
reglamentari que ha rebut el procediment administratiu
electrònic en els ordenaments locals vigents.

L'Informe s'acaba amb una quarta secció, que inclou una
recopilació normativa relativa a l'administració electrònica local, la documentació d'interès, així com la bibliografia
destacada sobre la matèria. Aquesta tasca s'ha dut a
terme des d'una perspectiva interdisciplinària i comparada, prenent en consideració les normes, estudis i documents que s'elaboren a Espanya, en instàncies
internacionals i als països del nostre entorn.

En el sisè estudi, Xavier Bernadí analitza els instruments
que preveu l'ordenament jurídic per a canalitzar la cooperació interadministrativa i la interoperativitat, així com
l'experiència que ja tenen a usar-los alguns ens locals i
comunitats autònomes. En el treball, el professor Xavier
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