DECRET D’ALCALDIA

Núm. de Decret i Data:
2019/HI2019/0000531
16/10/2019

Expedient: E0598 / 000080 / 2019

TPM

Vist l’expedient de referència i, atès l’article 41 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic
del Sector Públic, a on està establert:
1. S'entén per actuació administrativa automatitzada, qualsevol acte o actuació realitzada
íntegrament a través de mitjans electrònics per una Administració Pública en el marc d'un
procediment administratiu i en la qual no hagi intervingut de forma directa un empleat
públic.
2. En cas d'actuació administrativa automatitzada haurà d'establir-se prèviament l'òrgan o
òrgans competents, segons els casos, per a la definició de les especificacions, programació,
manteniment, supervisió i control de qualitat i, si escau, auditoria del sistema d'informació i
del seu codi font. Així mateix, s'indicarà l'òrgan que ha de ser considerat responsable a
l'efecte d'impugnació.
Atès l’article 11 de l’ordenança reguladora de l’Administració electrònica de l’Ajuntament de Maó
que regula el sistema de signatura electrònica per a l’actuació administrativa automatitzada.
Atès que les notificacions són actes de tràmit i, per tant, no vinculats a judici de valor.
Atesa la necessitat d'optimitzar la gestió mitjançant la utilització de les noves tecnologies, seguint
els preceptes establerts en la llei 39/2015, d'1 d'octubre del Procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques.
Atès que, actualment, la competència de la signatura de les notificacions en l'àmbit tributari està
assignada als següents responsables municipals:
×
×
×
×

La notificació de les liquidacions en voluntària està assignat a la Secretaria municipal.
La notificació corresponent a executiva (constrenyiments, requeriments...) està assignada a
Tresorera municipal.
La notificació de les denuncies en voluntària i requeriments està assignat a l’Instructor de
policia
La notificació de les resolucions sancionadores està assignat al regidor de serveis generals
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ASSUMPTE: DELEGACIÓ D’ATRIBUCIONS EN EL SISTEMA DE SIGNATURA
ELECTRÒNICA AUTOMATITZADA PER LA GENERACIÓ DE NOTIFICACIONS EN
EL ÀMBIT RECAPTATORI

DECRET D’ALCALDIA

Per tot això, vinc en DECRETAR:
PRIMER: Aprovar la signatura de les notificacions amb el segellat d'òrgan que correspongui en
cada cas, com a actuacions administratives automatitzades, en els termes següents:
a) La definició d'especificacions, programació, manteniment, supervisió i control de qualitat
depèn del servei municipal d'Informàtica
b) Les notificacions es consideraran signades, a tots els efectes, per l'òrgan competent que
correspongui en cada cas (Secretaria, Tresoreria municipal, Instructor de policia o
Regidoria de Serveis Generals), sent susceptibles d'impugnació davant l'Alcaldia o òrgan
municipal en que delegui.

d) Les característiques tècniques de cada certificat són les següents:
§
×
×
×
×
×
×

Segellat d'òrgan de Secretaria
Núm. de sèrie: 4f7e91b601dca30b784e899c57a7acf6
Validesa:
 De --> dijous, 10d’octubrede 2019 13:15:30
 Fins a --> diumenge, 09d’octubrede 2022 13:15:30
Algorisme de signatura: sha256RSA
Emissor: C = ES O = ACCV OU = PKIACCV CN = ACCVCA-120
Identificador:
 Clau del titular: a15ecf43e55a93e339e9ea5819cf86ecf089cdca
 Clau entitat emissora: e8409b8efb663fc144d8a1dfd44a81420817cbe5
Empremta digital: df81b0b3eb584574255d5cc2b5b78f67638f0ac4

×
×
×

Segellat d'òrgan de Tresoreria i Recaptació
Núm. de sèrie:78c665f18605a6645c2e624c01b76284
Validesa:
 De --> dijous, 03d’octubrede 2019 13:55:45
 Fins a--> diumenge, 02d’octubrede 2022 13:55:45
Algorisme de signatura: sha256RSA
Emissor: C = ES , O = ACCV , OU = PKIACCV , CN = ACCVCA-120
Identificador:

×

 Clau del titular: 86d07320ee3373be63746e5337a2c984873d6e98
 Clau entitat emissora: e8409b8efb663fc144d8a1dfd44a81420817cbe5
Empremta digital: de1e858dea2487730f43239de5f63e422072d0e0

§

Segellat d'òrgan de Policia

§
×
×
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c) Les notificacions generades incorporaran una signatura basada en certificat d'òrgan (el que
correspongui en cada cas) així com un codi de validació, per a poder comprovar-se la seva
autenticitat i integritat accedint a la seu electrònica.

DECRET D’ALCALDIA
×
×
×
×
×
×

×
×
×
×

Segellat d'òrgan de Regidoria de Serveis Generals
Núm. de sèrie: 35dbc58dac52bde458b103951580e889
Validesa:
 De --> dijous, 10d’octubrede 2019 13:12:01
 Fins a --> diumenge, 09d’octubrede 2022 13:12:01
Algorisme de signatura: sha256
Emissor: C = ES O = ACCV OU = PKIACCV CN = ACCVCA-120
Identificador:
 Clau del titular: 9b16bd1c305f0c844afde34c6d08dacb7ee9c77d
 Clau entitat emissora: e8409b8efb663fc144d8a1dfd44a81420817cbe5
Empremta digital: 686ce2f24d7fb398370abccd77f053f2022a9b3c

La validesa dels segells d’òrgan serà del màxim de 3 anys.
SEGON.- Donar compte al Ple municipal en la seva pròxima sessió.
TERCER.- Publicar aquesta Resolució (que farà efecte des de l'endemà a la seva publicació) en el
Tauler d'anuncis i inserir-la en la seu electrònica municipal.

LA TINENTA D'ALCALDIA DE SERVEIS
GENERALS I HISENDA

María José Camps Orfila

Mónica Mercadal Pons

Signat a la data de la signatura electrònica d'aquest document

María José Camps Orfila
16/10/2019 8:02:23
Conformitat
Maó

LA SECRETARIA

MONICA MERCADAL PONS
28/10/2019 8:13:55
conformitat
Maó
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§
×
×

Núm. de sèrie: 5808f41956c4225cf221762486e09869
Validesa:
 De --> dijous, 10d’octubrede 2019 13:13:48
 Fins a --> diumenge, 09d’octubrede 2022 13:13:48
Algorisme de signatura: sha256
Emissor: C = ES O = ACCV OU = PKIACCV CN = ACCVCA-120
Identificador:
 Clau del titular: ca0c33337d7a39ca483c2c447c10dafa3d4bf993
 Clau entitat emissora: e8409b8efb663fc144d8a1dfd44a81420817cbe5
Empremta digital: cdaa00f4d22b52dfc82361732645f2533e900dbb

