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DECRET 

  
 
 
Antecedents de fet 
 

1. En data 27 de novembre de 2014 es va aprovar un decret en el qual es resolia 
“nomenar com a funcionaris habilitats per a la identificació o acreditació de la 
voluntat dels ciutadans i les ciutadanes al personal funcionari que ocupi els llocs de 
treball adscrits a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, l’Oficina d’Acollida, i el personal 
administratiu de la Guàrdia Urbana, tots ells atès que realitzen registre d’entrada de 
documents, i publicar-ho a la seu electrònica als efectes oportuns”. 

 
Actualment es vol ampliar el registre de funcionaris habilitats i també es vol modificar 
la seva estructura, creant dos subregistres:  

- El registre de funcionaris habilitats per a l’expedició de còpies autèntiques, en 
el que hi constaran els funcionaris habilitats per a la realització de còpies 
autèntiques. 

- El registre de funcionaris habilitats per a l’assistència a la ciutadania en l’ús 
dels mitjans electrònics, en el que hi constaran els funcionaris habilitats per 
assistir a les persones interessades en l’ús de mitjans electrònics que així ho 
sol·licitin. 

2. Per facilitar la realització dels tràmits a la ciutadania, s’han creat dos nous registres 
auxiliars al Registre general de l’Ajuntament de Vic, el de Benestar i Família i el de 
l’Oficina d’Habitatge (IMPULSVIC), empresa que té encomanada la gestió de l’oficina 
d’habitatge i desplegar les polítiques del sòl i habitatge a la ciutat de Vic. 

3. Els departaments de recursos humans, secretaria i el servei d’administració digital i 
govern obert han de fer còpies autèntiques d’alguns documents per raó de les 
tasques que tenen assignades les persones funcionàries que ocupen llocs adscrits als 
departaments i servei esmentats. 
 

 
Fonaments de drets 
 
I. L’article 27.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú 

de les Administracions Públiques (en endavant LPACAP), disposa que cada 
Administració Pública determinarà els òrgans que tinguin atribuïdes les competències 
d’expedició de còpies autèntiques dels documents públics administratius o privats. 
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Les còpies autèntiques de documents privats sorgeixen efecte únicament 
administratius. Les còpies autèntiques realitzades per un Administració Pública 
tindran validesa en la resta d’Administracions. A aquests efectes, l’Administració 
General de l’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals podran realitzar 
còpies autèntiques mitjançant funcionari habilitat o mitjançant actuació 
administrativa automatitzada. S’haurà de mantenir actualitzat un registre, o altre 
sistema equivalent, on constaran els funcionaris habilitats per a l’expedició de còpies 
autèntiques que hauran de ser plenament interoperables i estar interconnectats amb 
els de la resta d’Administracions Públiques, als efectes de comprovar la validesa de la 
citada habilitació. En aquest registre o sistema equivalent constaran, almenys, els 
funcionaris que prestin serveis en les oficines d’assistència en matèria de registres.  

 
II. L’article 12.1 de la LPACAP disposa que les administracions públiques han de garantir 

que els interessats puguin relacionar-se amb l’Administració a través de mitjans 
electrònics, per la qual cosa posaran a la seva disposició els canals d’accés que siguin 
necessaris així com els sistemes i aplicacions que en cada cas es determinin.  

 
L’apartat 2n del mateix article estableix que les administracions públiques assistiran 
en l’ús dels mitjans electrònics als interessats no inclosos en els apartats 2 i 3 de 
l’article 14 que així ho sol·licitin, especialment pel que fa a la identificació i a la 
signatura electrònica, a la presentació de sol·licituds a través del registre electrònic 
general i a l’obtenció de còpies autèntiques.  Així mateix, si algun d’aquets interessats 
no disposa dels mitjans electrònics necessaris, la seva identificació o signatura 
electrònica en el procediment administratiu podrà ser vàlidament realitzada per un 
funcionari públic mitjançant l’ús del sistema de signatura electrònica del que estigui 
dotat per a això. En aquest cas, caldrà que l’interessat que no tingui els mitjans 
electrònics necessaris s’identifiqui davant del funcionari i presti el seu consentiment 
exprés per a aquesta actuació, fet del que haurà de quedar constància per als casos 
de discrepància o litigi. 

 
L’article 12. 3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú 
de les Administracions Públiques, estableix que l’Administració General de l’Estat, les 
Comunitats Autònomes i les Entitats Locals mantindran actualitzat un registre, o un 
altre sistema equivalent, on constaran els funcionaris habilitats per a la identificació o 
signatura regulada en aquest article. Aquests registres o sistemes hauran de ser 
plenament interoperables i estar interconnectats amb els de la resta 
d’Administracions Públiques, als efectes de comprovar la validesa de les citades 
habilitacions. En aquest registre o sistema equivalent, almenys, constaran els 
funcionaris que prestin serveis  en les oficines d’assistència en matèria de registres. 

 
III. La disposició final setena de la LPACAP relativa a l’entrada en vigor de la llei, en la 

seva redacció actual, disposa que les previsions relatives al registre d’empleats 
públics habilitats, entre d’altres, produiran efectes a partir del dia 2 d’abril de 2021. 
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IV. L’article 21.1 s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 

disposa que l’alcalde ostenta les atribucions que expressament li atribueixin les lleis i 
aquelles que la legislació de l’Estat o de les comunitats autònoms assignen al 
municipi i no atribueixen a altres òrgans municipals. 

 
   
 
I vist l’informe proposta emès en compliment del que disposen els arts. 172.1 i 175 del Reial 
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 
 
 
 
Per tot això, RESOLC: 
 
 
PRIMER. Ampliar el registre de funcionaris habilitats i estructurar-lo en dos nous 
subregistres: 

- El registre de funcionaris habilitats per a l’expedició de còpies autèntiques. 
- El registre de funcionaris habilitats per a l’assistència a la ciutadania en l’ús 

dels mitjans electrònics. 
 

SEGON. Nomenar com funcionaris habilitats per a l’expedició de còpies autèntiques al 
personal funcionari adscrit als següents serveis: 

- L’Oficina d’Atenció Ciutadana 
- L’Oficina d’Acollida 
- El personal d’IMPULSVIC  
- Secretaria  
- Recursos Humans 
- Servei d’Administració Digital i Transparència  
- Guàrdia urbana: només el personal funcionari que ocupa llocs de treball 

d’administratiu/iva 
- Benestar i Família: només el personal funcionari que ocupa llocs de treball 

d’administratiu/iva  
 
TERCER. Nomenar com a funcionaris habilitats per a l’assistència a la ciutadania en l’ús dels 
mitjans electrònics al personal adscrit als següents serveis: 

-  L’Oficina d’Atenció Ciutadana  
- L’Oficina d’Acollida 
- El personal d’IMPULSVIC  
- Guàrdia urbana: només el personal funcionari que ocupa llocs de treball 

d’administratiu/iva 
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- Benestar i Família: només el personal funcionari que ocupa llocs de treball 
d’administratiu/iva  
 

 
QUART. Publicar-ho a la seu electrònica als efectes oportuns. 
 
 
    
 
Ho mana i signa l’alcaldessa, en la data i hora que consta a la signatura, i en dóna fe la 
secretària. 
 

F_GRPFIRMA_ALCALDE F_FIRMA_2 
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