Proposta de resolució que presenta el Grup Municipal d’ERC-AM, per tal de ser
debatuda i aprovada, si s’escau, en el proper ple de l’Ajuntament de Riudoms, de
conformitat amb l’article 106 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya (DECRET LEGISLATIU 2/2003, de 28 d'abril):
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que amb l’entrada en vigència de la Llei 11/2007, d’accès electronic dels
ciutadans als serveis publics, s’otorgava el dret al ciutadà a relacionar-se amb
l’Administració a travès de mitjans telemàtics
Atès que amb l’aplicació de la citada Llei s’asentaven les bases per tal de poder rebre
notificacions mitjançant sistemes electronics o poder presentar documents adreçats a
les Administracions
Atès que en els articles 10, 17 i 18 de la Llei 11/2007 defineixen els següents
conceptes: seu electronica, certificat digital de seu electronica o certificat digital de seu
electronica
Atès que l’Agència Catalana de Certificació fica a disposició de les administracions
públiques catalanes que ho sol.licitin fins a cinc unitats de certificats digitals de seu
electrònica gratuïtes per identificar-se I garantir una comunicació segura

entre

administrats i administració pública
Atès que la mateixa Agència Catalana de Certificació fica a disposició de les
administracions públiques catalanes que ho sol.licitin fins a cinc unitats de certificat de
segell electronic gratuïts per tal que s’asegurin els requisits minims exigits per la
legislació per obtenir la signatura electronica
Atès que hi ha Ajuntaments de la demarcació que ja han sol.licitat aquests certificats
digitals de seu electrònica i certificat de segell electronic
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El Ple de l’Ajuntament de Riudoms

ACORDA

Que l’Ajuntament de Riudoms sol.iciti l’Agència Catalana de Certificació els certificats
digitals de seu electrònica i de segell electronic per tal de donar cumpliment a la Llei
11/2007 i afavorir la plena relació entre ciutadans i administracions públiques a travès
de mitjans telemàtics on es garanteix la identificació de l’emissor, la integritat de la
informació transaccionada, el no rebuig dels compromises adquirits mitjançant via
telemàtica I la confidencialitat de l’enviament.
Donar-ne publicitat d’aquest acord al butlletí, a la plana web i a la radio municipals

Salvador Mestre Gispert
Portaveu i en representació del Grup Municipal d'ERC-Acord Municipal
Riudoms, 20 d’agost de 2008
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