Dimecres, 17 de novembre de 2010
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Badalona
ANUNCI de creació de seu electrònica
L’alcaldia, en data 23 de setembre de 2010, ha adoptat l’acord de crear la seu electrònica titularitat de l’Ajuntament de
Badalona ubicada al web municipal https://seu.badalona.cat/, i aprovar els continguts i les condicions tècniques de
funcionament de la seu electrònica, que es reprodueix a continuació:
PREVISIONS DE FUNCIONAMENT DE LA SEU ELECTRÒNICA DE L’AJUNTAMENT DE BADALONA:
1. Àmbit d’aplicació.
- Ajuntament de Badalona.
- Així mateix, la seu electrònica de l’Ajuntament de Badalona, podrà estendre, si s’escau, el seu àmbit als
organismes públics que conformin l’administració municipal que es determinin per resolució de l’alcaldia. En la
mateixa resolució es concretarà a nivell organitzatiu l’establiment de les obligacions, el règim i la implementació
dels mecanismes necessaris per garantir el contingut i les especificitats de gestió que escaiguin en cada cas a tal
efecte.
En concret aquests organismes públics són, els seus organismes autònoms i entitats autònomes, entitats de dret
públic vinculades o dependents, les societats o entitats concessionàries de serveis públics municipals, i la resta
d’entitats vinculades a l’Ajuntament de Badalona i els consorcis, on aquest participi, directament o indirectament, en
el 100% del seu capital o fons patrimonial, quan exercitin potestats administratives, en tant no hagin creat les seves
pròpies seus electròniques.
Les previsions d’aquesta resolució no s’aplicaran en cap cas als ens inclosos en l’àmbit d’aplicació descrit en les
activitats que duguin a terme en règim de dret privat.
2. Adreça electrònica i identificació.
La seu electrònica serà accessible a través de l’adreça electrònica https://seu.badalona.cat/.
La identificació es realitza mitjançant un certificat de seu electrònica emès per l'Agència Catalana de Certificació a nom
del l'Ajuntament de Badalona. La verificació d’aquest estarà accessible de forma directa i gratuïta.
A la seu electrònica s’inclou la relació completa de les adreces electròniques d’accés als serveis que no estan ubicats
en el mateix domini que aquesta i els corresponents certificats que els identifiquen.
3. Titularitat.
La titularitat de la seu electrònica correspon a l'Ajuntament de Badalona qui assumeix la responsabilitat respecte de la
integritat, la veracitat i l’actualització de la informació i els serveis que integri la seu electrònica.

La seu electrònica de l’Ajuntament de Badalona haurà de publicar, amb respecte als principis d’accessibilitat, usabilitat, i
estàndards oberts o d’ús generalitzat pels ciutadans, en els termes del punt 4 de l’article 10, de la Llei 11/2007, d’accés
electrònic dels ciutadans als serveis públics, com a mínim, i sens perjudici de regulacions posteriors de
desenvolupament, les informacions i els serveis següents:
a) La identificació dels titulars dels òrgans del l’Ajuntament de Badalona.
b) L'inventari o catàleg de serveis de la seva competència i les que li siguin encomanades per altres les
administracions.
c) La identificació dels canals d’accés als serveis i mitjans electrònics disponibles a la seu, amb l’expressió, si
escau, dels telèfons i oficines a través dels quals també s’hi pot accedir als mateixos.
d) Els mitjans disponibles per a la formulació de queixes i suggeriments.
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4. Informació i serveis.
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e) Els sistemes de signatura acceptats en els diferents procediments.
f) La relació de segells d’òrgan emprats en els procediments que s’efectuïn mitjançant actuació administrativa
automatitzada.
g) La indicació de la data i hora oficials a efectes del còmput de terminis.
h) La indicació dels dies considerats inhàbils.
i) Els formularis normalitzats dels procediments de la seva competència.
j) El perfil del contractant.
k) Processos selectius i de capacitació.
l) Ajuda i informació complementària de temes associat a la Seu: relació i ús dels certificats digitals, informació
pagaments en línia, requeriments tècnics, entre d’altres.
ll) El contingut íntegre de la normativa de creació de la seu electrònica, així com qualsevol altra regulació específica
i detallada de la configuració, funcionament, verificació i control de la seu electrònica que en el seu cas s’aprovi.
m) Mapa de navegació de la seu.
n) Qualsevol altra informació, servei o tràmit que per disposició legal o per decisió dels òrgans de govern s’hagi de
publicar a la seu electrònica.
5. D’acord amb els principis expressats, també és publicarà a la seu electrònica, l’accés al registre electrònic, la seva
disposició de creació, i l’accés a les notificacions electròniques, el tauler d’edictes electrònic, i l’accés a la comprovació
dels documents electrònics emesos per l’Ajuntament de Badalona i a la seva forma d’autenticació i verificació.si bé
aquests entraran en funcionament quan s’aprovin les disposicions que en desenvolupin i regulin el seu funcionament i
es posin en marxa els sistemes i tecnologies corresponents.
6. Seran canals d’accés als serveis disponibles a la seu:
a.

Per l’accés electrònic, Internet.

b.

Per a l’atenció presencial, les Oficines d’Atenció al Ciutadà, les oficines de Districte, i les altres dependències
municipals, conforme a les competències definides a les normes reguladores de la organització municipal, i
sense perjudici de l’accés a través dels registres regulats a l’art. 38 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu comú (LRJPAC), que abastarà
l’accés electrònic al registre telemàtic de l’Ajuntament de Badalona, objecte de regulació separada.

7. Per la gestió dels continguts comuns de la seu, la seva administració i la coordinació de les diferents unitats
administratives i serveis, i dels organismes incorporats a la seu, l’alcaldia dictarà el corresponent decret organitzatiu de
la Seu electrònica.

CVE-Núm. de registre: 022010032526

Badalona, 4 de novembre de 2010
El secretari general, Alfred Lacasa i Tribó
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