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Introducció

El desplegament de l’administració electrònica és promocionat però també

condicionat per un conjunt molt ampli i dispers de normes que preveuen di-

versos principis, drets i obligacions que en determinen el disseny i desenvolu-

pament. El dret de l’administració electrònica ha esdevingut un motor i un fre

per a l’administració electrònica, tot i que no podem oblidar que el seu desen-

volupament és el resultat d’un complex procés impulsat però frenat també per

altres elements com ara la tecnologia, el lideratge i el canvi organitzatiu.

En els darrers anys, s’han observat diferents fenòmens respecte al desenvolu-

pament de l’administració electrònica. La tecnologia i els canvis organitzatius

estan promovent el sorgiment de noves aplicacions d’administració electròni-

ca que transcendeixen el que preveu explícitament l’ordenament jurídic.

En aquest espai propi de la innovació, de la millora i del canvi, resultat de

l’evolució tecnològica i de l’assumpció per la ciutadania i per les mateixes ad-

ministracions públiques, és necessari replantejar contínuament el paper del

dret per a continuar donant una resposta als reptes que es van generant i que

s’han de traduir en més seguretat jurídica i en la garantia dels drets dels ciu-

tadans.

Amb aquesta finalitat, aquests mòduls persegueixen facilitar instruments per

aprofundir en diferents aplicacions dels mitjans electrònics en les relacions

entre les administracions públiques i els ciutadans (difusió d’informació, parti-

cipació ciutadana, tramitació de procediments) des de la perspectiva dels nous

projectes i aplicacions que estan sorgint (particularment, el govern obert i les

dades obertes), cosa que ens permetrà analitzar aspectes que no havien estat

objecte d’estudi (com ara, la propietat intel·lectual o la protecció de dades per-

sonals).

Aquests mòduls es plantegen com una guia de lectura que ha de servir com a

índex per a aproximar-se a les lectures que es proposen. Alhora han de ser un

instrument útil per a la preparació de les proves d’avaluació continuada.
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Continguts

Mòdul didàctic 1
Dret i govern obert
Lorenzo Cotino Hueso

1. Bon govern, transparència i participació i TIC. De l’e-democràcia i e-ad-

ministració 1.0 a l’anomenat govern obert

2. Incorporació al dret dels principis i drets de transparència, bona admi-

nistració i participació i el seu especial impuls en els nous estatuts

3. La necessitat i conveniència d’una regulació seriosa de la participació i

transparència i el seu exercici a través de les TIC. Elements bàsics de re-

gulació i premisses

4. Propostes de regulació concretes respecte de l’ús de les TIC i de les xar-

xes socials per les administracions públiques per a la participació, trans-

parència i difusió d’informació

5. Per saber-ne més. Lectures complementàries

Mòdul didàctic 2
Dades obertes
Agustí Cerrillo i Martínez

1. Què són les dades obertes?

2. Qualitat i responsabilitat en la difusió de les dades obertes

3. Què es pot fer amb les dades obertes? La reutilització de la informació

del sector públic

Mòdul didàctic 3
La protecció de la propietat intel·lectual i la reutilització de la
informació del sector públic
Raquel Xalabarder

1. PI i reutilització de l’ISP

2. La llicència de PI d’obres i prestacions protegides

3. Reutilització i dret sui generis sobre bases de dades

Mòdul didàctic 4
La protecció de dades personals a l’administració pública
Agustí Cerrillo i Martínez

1. La regulació de la protecció de dades personals

2. Les dades personals a l’administració pública
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