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2.12. Conveni amb la Diputació Provincial de Albacete per a la posada a disposició de la totalitat
d'aplicacions i ferramentes d'administració electrònica que integren la plataforma SEDIPUALB@
Consideracions:
1. Es planteja la formalització d'un Conveni amb la Diputació Provincial d’ Albacete per a la implantació del
servei de les aplicacions de l’ administració electrònica integrades en la plataforma SEDIPUALB@, en
compliment del previst en la Llei 39/2015, de 1 de octubre, de Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, que integra la regulació de l’ Administració electrònica en su articulat, así com
el previst al respecte en la Llei 40/2015, de Régim Jurídic del Sector Público.
2. La Mancomunitat de la Ribera Alta té com a objecte el compliment de la referida normativa, que obliga
en data 2 d’ octubre de 2018 l’ implantació vinculant del règim de comunicació entre les administracions
publiques i administrats per mitjans electrònics, especialment en matèria de notificacions (DF 7ª LPA).
És per tant, finalitat de la Mancomunitat oferir als interessats la possibilitat de comunicar-se per via
telemàtica, així com establir dita comunicació quan siga obligatòria, articular la utilització dels mitjans
electrònics en la tramitació de procediments administratius, i efectuar notificacions electròniques segons
imposa la referida normativa.
3. El Conveni té per objecte la posada en marxa de l’ administració electrònica en la Mancomunitat de la
Ribera Alta, sent intenció el facilitar adhesions posteriors dels municipis interessats que el sol·liciten, en el
seu cas.
En quant a la repercussió de costos per l’ utilització de la plataforma Sedipualb@, s’estima un cost unitari
per usuari de 54,34.-€ per a l’exercici 2018 i de 30,72.-€ per hora de personal de desenvolupament
informàtic, en el seu cas, segons Annexe I.
Es sotmet a consideració de la Junta de Govern/Comissió informativa l’aprovació dels següents acords :
PRIMER. Aprovar, pel que fa a la mancomunitat de la Ribera Alta, l’adhesió al servei de la Plataforma
Sedipualb@ per al desenvolupament de l’Administració electrònica, en els termes abans esmentats.
SEGON. Aprovar la signatura del conveni a subscriure amb la Diputació Provincial d’Albacete per a la
posada a disposició de la totalitat d’ aplicacions i ferramentes d’ administració electrònica que integren la
plataforma SEDIPUALB@, el qual s’ adjunta com a document annex al present.
A aquests efectes, facultar a la Presidència tant per a la firma del conveni, com a la realització de les
gestions que siguen oportunes a tal fi.
TERCER. Donar compte al plenari de la Mancomunitat en la propera sessió que es celebre.
Alzira, juny 2018
EL PRESIDENT

