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Per decret d’alcaldia 11100/2018, de 24 de desembre s’ha resolt el següent:
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PRIMER.- Crear la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Mataró, ubicada al web municipal
https://seu.mataro.cat ,i aprovar el seu règim regulador, continguts i característiques tècniques de
funcionament d’acord amb les determinacions que a continuació s’especifiquen:
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1. Definició.- La Seu Electrònica de l’Ajuntament de Mataró és l’adreça electrònica disponible per als
ciutadans i ciutadanes, la titularitat, gestió i administració de la qual correspon a l’ajuntament de
Mataró en l’exercici de les seves competències. A través d’ella els ciutadans i ciutadanes accedeixen a
la informació i als serveis i tràmits electrònics de l’Administració de l’Ajuntament de Mataró.
2. Adreça electrònica.- L’adreça electrònica de la seu és https://seu.mataro.cat i també és accessible
des del portal web municipal www.mataro.cat.
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3. Titularitat i identificació.- La titularitat de la seu electrònica correspon a l’Ajuntament de Mataró, i
s’identificarà amb l’aplicació conjunta dels sistemes de signatura electrònica que asseguren la
titularitat de l’Ajuntament de Mataró.
La verificació d’aquests certificats estarà accessible de forma directa a través de la pròpia seu.
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4. Gestió i Administració.- la gestió i administració de la Seu Electrònica correspon a la Direcció
d'Innovació i Qualitat de l'Àrea de Serveis Centrals.
Les unitats organitzatives de l’Ajuntament de Mataró i els organismes públics que en depenen són
responsables, en l’àmbit de les seves competències, de la integritat, veracitat i actualització de la
informació, dels tràmits i serveis que es troben a la Seu Electrònica.
5. Mitjans Tecnològics: el Servei de Sistemes d'Informació i Telecomunicacions és el servei
responsable de subministrar i gestionar els mitjans tecnològics corporatius que conformen la Seu
Electrònica de l’Ajuntament.
6. Continguts.- la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Mataró haurà de disposar,entre d’altres, dels
següents continguts:
a) Espai de tràmits de l’Ajuntament de Mataró.
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b) La relació dels sistemes d'identificació i signatura electrònica que s’admetin en cada moment,
siguin de persona física o persona jurídica.
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c) Tauler d’edictes, regulat segons allò establert per Acord de la Junta de Govern Local de 31 de
desembre de 2014 sobre Creació i posada en funcionament del tauler d'edictes electrònic.
d) Accés al portal del perfil del contractant
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e) Accés al portal de transparència
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f) Els canals disponibles per a relacionar-se amb l’Ajuntament.
g) Accés a informació sobre l’Organització municipal.
h) Àrea privada de l’usuari, articulada en forma de carpeta de la ciutadania.
i) Informació relacionada amb la protecció de dades de caràcter personal.
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j) Accés a plataformes de notificació telemàtica
k) Accés a sistemes d'apoderament o representació
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l) Bústia de queixes i suggeriments
m) Informació sobre la Seu (normativa aplicable, propietari i responsable, condicions d'ús i hora
oficial)
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n) Mapa de navegació de la Seu
o) El contingut íntegre de al 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.
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SEGON.- Que es procedeixi a comunicar el contingut del present Decret als serveis interessats i es
procedeixi a la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Tauler
d’Edictes de l’Ajuntament.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

L’alcalde
David Bote Paz
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Mataró, 8 de gener de 2019
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