
                             

 

ANUNCI

Aquesta batlia presidència, a data 20 de maig de 2021, amb inscripció núm. 2021/1521, ha
dictat la següent resolució:

«DECRET  DE  CREACIÓ  DE  SEUS  ELECTRÒNIQUES  SECUNDÀRIES  -
ASSOCIADES

Antecedents

-  Ordenança  reguladora  d’accés  dels  ciutadans  i  ciutadanes  als  serveis  públics  de
l’Ajuntament de Manacor, aprovada per acord de ple de 22 d’octubre de 2010, i publicat el
seu text definitiu en el BOIB núm. 19 de 5 de febrer de 2011.

- Decret de batlía de 12 de setembre de 2011 (inscripció 3293/2011) de creació de la seu
electrònica de l’Ajuntament de Manacor:  https://seuelectronica.manacor.org, de conformitat
amb l’ordenança reguladora d’accés als serveis públics de l’Ajuntament de Manacor. 

- Modificacions dels articles 4 i 5 de l'Ordenança d’accés electrònic, aprovades inicialment
per acord del Ple d’11 de gener de 2016, i publicat el text definitiu de les modificacions en el
BOIB 28 de data 1 de març de 2016.

- Decret de batlia de 31 de maig de 2016 (inscripció 1474/2016) de creació de seu electrònica
única  de  l’Ajuntament  de  Manacor:  https://www.seu-e.net/manacor i  manteniment  de  la
creada  per  decret  de  12  de  setembre  de  2011  com  a  secundària
https://seuelectronica.manacor.org,

- Decret de batlia de 17 de juliol de 2018 (inscripció 2672/2018) de creació de segona seu
electrònica secundària https://seumanacor.absiscloud.com

- Decret de batlia de 23 de març de 2021 (inscripció 852/2021) d’adjudicació del servei per a
la  implantació  i  manteniment  d’eines  de  l’administració  electrònica  de  l’Ajuntament  de
Manacor i els seus organismes autònoms. 

Fonaments de dret

- Llei  39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administració comú de les administracions
públiques.
- Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
- RD 203/2021, de 30 de març, pel que s’aprova el Reglament d’actuació i funcionament del
sector públic per mitjans electrònics.

RESOLC:
 
Primer.  Crear  cinc  seus  electròniques  secundàries/associades  amb  les  característiques
següents:
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a. Àmbit  d’aplicació:  es  creen  les  següents  seus  electròniques  secundàries/associades
amb àmbit d’aplicació, de forma respectiva, de tots els departaments administratius de
l’Ajuntament de Manacor i de tots els organismes dependents:
 manacor.eadministracio.cat
 patronatesportsmanacor.eadministracio.cat
 institucioalcover.eadministracio.cat
 escolademallorqui.eadministracio.cat
 teatredemanacor.eadministracio.cat

b. Adreces de les seus electròniques:
- Ajuntament:  https://  manacor.eadministracio.cat  
- Patronat Municipal d’Esports:  https://  patronatesportsmanacor.eadministracio.cat  
- Institució Pública Antoni Maria Alcover:  https://  institucioalcover.eadministracio.cat  
- Escola Municipal de Mallorquí:  https://  escolademallorqui.eadministracio.cat  
- Institut Públic del Teatre Municipal: https://  teatredemanacor.eadministracio.cat  

c. Titular de la seu electrònica: l’Ajuntament de Manacor.

d. Encarregat de la gestió i del servei posat a disposició de la ciutadania: l’Ajuntament de
Manacor,  si  bé  les  seus  electròniques  estan  allotjades  als  servidors  de  l’empresa
ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN SA (NIF A50878842), la
qual també es considerada encarregada de la gestió i del servei posat a disposició de la
ciutadania pel que fa a l’hostalatge i altres serveis que presta relacionats amb aquestes
seus.

e. Canals d’accés als serveis disponibles a les seus serà mitjançant enllaços des de la
pàgina web de l’Ajuntament de Manacor (www.manacor.org) i  de les pròpies seus
electròniques secundàries indicades a l’apartat b i des de la seu electrònica principal
(https://www.seu-e.net/manacor).

Segon. Mantenir l’actual seu electrònica principal, (https://www.seu-e.net/manacor.)

Tercer. Deixar sense efectes el decret de creació de la seu electrònica secundària de data 12 de
setembre de 2011 i el decret de modificació de data 31 de maig de 2016, derivada de la seu
electrònica  principal,  accessible  des  de  l’adreça  electrònica  de  la  seu  principal,  amb  les
mateixes  característiques  que  la  seu  electrònica  principal  i,  per  part,  suprimir,  l’adreça
secundaria: http://seuelectronica.manacor.org.

Quart. Publicar aquesta resolució al BOIB i a la pàgina web de l’Ajuntament de Manacor»

Manacor, data de signatura electrònica

El batle
Miquel Oliver Gomila
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