
 
 
 
El ple, en sessió de 12.03.2010 va acordar crear la seu electrònica de 
l’Ajuntament de La Seu d'Urgell. De conformitat amb el que preveuen els arts. 
59.6 i 60 de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i 
del Procediment Administratiu Comú, en relació amb la Llei 11/2007 de 22 de 
juny d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, refós amb la 
modificació en motiu de detectar un error en l'anunci de referència, publicat al 
BOP núm. 54, de data 20 d'abril de 2010, queda el següent acord : 
 
SE-ORG-2010/007. 
 
1. L’article 10 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels 
ciutadans als serveis públics regula les seus electròniques de les 
administracions públiques. 
 
2. L'Ajuntament ja te determinada la seva seu electrònica. 
 
A la vista del que s'ha dit, per unanimitat dels 14 regidors presents, 
S'ACORDA: 
 

• Primer. Crear la seu electrònica de l’Ajuntament de La Seu d'Urgell amb 
la identificació les definicions i característiques següents: 

•  
Àmbit d’aplicació Gestions municipals de l’Ajuntament 
Adreça electrònica https://www.laseu.cat/serveis 
Titular Ajuntament de La Seu d'Urgell 
Encarregat de la seva gestió Serveis informàtics de l'Ajuntament 
Canals d’accés 973350010, web 

Oficines: OAC 
Bústia ciutadana: informació, queixes i 
suggeriments  

 
* Segon. Fixar les condicions generals de la seu: 
 
- L'Ajuntament assumeix la responsabilitat en relació amb la integritat, 

veracitat i actualització de la informació i serveis als que es pot accedir a 
través de la seu electrònica 

- Els ciutadans podran utilitzar la seu electrònica per realitzar qualsevol gestió 
o tràmit i accedir a qualsevol servei que actualment estigui disponible “on 
line”, que queden incorporats mitjançant aquest acte a la seu electrònica, 
així com els que en el futur estiguin disponibles i així es determini. 

- S’incorpora a la seu electrònica el perfil de contractant implantat a 
l’Ajuntament en aplicació de l’art. 42 de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de 
Contractes de les Administracions Públiques. 

- Es publicaran a la seu electrònica els actes i comunicacions que per 
disposició legal o reglamentaria s’hagin de publicar al tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament, sense perjudici que, en els supòsits en què normativament 
s’estableixi, la publicació a la seu electrònica substitueixi a la del tauler. 



- Mitjançant la disposició administrativa adient l'Ajuntament podrà, si escau, 
regular específicament i detalladament la configuració, funcionament, 
verificació i control de la seu electrònica. 

- La seu electrònica serà operativa des de l’endemà de la publicació 
d’aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província. 

 
* Tercer. Notificar aquest acord a les persones designades, als efectes legals 
oportuns i publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província de Lleida 
i al tauler d’edictes de l’Ajuntament. 
 
 
La Seu d'Urgell, 13 d’abril de 2010 
 
 
L'alcalde  
 
 
 
 
Albert Batalla Siscart 
 
 
 
 


