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PROPOSICIONS D'ALCALDIA

!Títol/ identificació de l'expedient
Relatiu a Posada en funcionament de la seu electrònica i del registre electrònic de l'Ajuntament de
Sant Boi de Llobregat
Número d'expedient N325-2015"N22 Subdivisió 250
!Relació de fets i fonaments jurfdics
Atès que en data 25 de novembre de 2013 el Ple Municipal va aprovar l'Ordenança Reguladora de
l'Administració en un Entorn Electrònic (O RAE E).
Atès que l'esmentada ordenança va ser tramitada a l'empar del que disposa la Llei 11/2007, de 22 de
· juny d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics, que configura la seu electrònica com
l'adreça electrònica, la gestió i administració de la qual correspon a una Administració Pública,
funcionant amb plena responsabilitat respecte de la integritat, veracitat i actualització de la informació
·
i els serveis als quals pot accedir-se des de la mateixa.
Atès, així mateix, que la Llei 20/201 O de 3 d'agost, de Règim Juridic i de Procediment de les
Administracions Públiques de Catalunya, indica que els ciutadans tenen dret a relacionar-se amb les
administracions públiques de Catalunya utilitzant mitjans electrònics per a l'exercici dels drets que
estableix la legislació bàsica, i en directa connexió amb la present normativa, que les seus
electròniques dels òrgans i administracions públiques han d'oferir, directament o mitjançant un
enllaç, el servei de registre electrònic.
Donat que els articles 9 i 1O de la citada Ordenança Reguladora de l'Administració en un Entorn
Electrònic regula la seu electrònica de l'Ajuntament i. en la seva disposició transitòria segona
s'estableix que entrarà en ple funcionament quan es disposi dels sistemes i les tecnologies suficients.
Donat que l'article 26 de la citada ordenança disposa la creació del Registre Electrònic de
l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat configurat tècnicament com un accés telemàtic al Registre
General i en la seva disposició transitòria tercera s'estableix que entrarà en ple funcionament quan
es disposi dels sistemes i les tecnologies suficients.
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Vist l'informe del Cap de Sistemes d'Informació que es manifesta favorable a la posada en
fucionament de la Seu Electrònica i del Registre Electrònic de l'Ajuntament ja que es disposen dels
requisits funcionals i tècnics necessaris.

D'acord amb les facultats i les competències conferides a l'alcaldessa per l'article 21 de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i l'article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya;

cord
PRIMER: Autoritzar la posada en funcionament a partir del dia 1 de juliol de 2015 de la Seu
Electrònica de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, d'acord amb els articles 9 i 1O de l'Ordenança
d'Administració en un Entorn Electrònic aprovada pel Ple en data 25 de novembre de 2013.
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La seu . electrònica serà accessible
https://seuelectronica.santboi.cat.
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SEGON: Autoritzar la posada en funcionament a partir del dia 1 de juliol de 2015 del Registre
Electrònic de I'Ajuntàment de Sant Boi de Llobregat, d'acord amb l'article 26 de l'Ordenança

Pàg. 1

d'Administració en un Entorn Electrònic aprovada pet Pte en data 25 de novembre de 2013.
TERCER: Publicar aquest decret al Butlletí Oficiat de la Provincia, a la pàgina web municipal i al
taulell d'anuncis.
·

Llobregat, 25 de juny de 2015

Dono fe
Secretari Generat Accidental
Ra món López Heredia
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