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Anuncio sede electrónica

ANUNCIO

De conformidade co acordo adoptado polo pleno municipal o 4.4.2013 faise público que en dita sesión plenaria adop-
touse o seguinte acordo:

“1. A creación da sede electrónica do Concello de Fene, de titularidade municipal, cuxo enderezo electrónico de referen-
cia será: <<sede.fene.es>> configurándose como unha subsede da sede electrónica da Deputación Provincial da Coruña 
(sede.dicoruna.es) e que estará accesible para a cidadanía directamente a través do seu enderezo ou a través do enderezo 
desta última.

2. A delegación da xestión e administración da sede electrónica municipal e para tal fin, a adhesión ao convenio marco 
de colaboración aprobado polo Pleno da Deputación Provincial da Coruña, na sesión plenaria ordinaria celebrada o vinte e 
oito de outubro de dous mil once, para a utilización compartida da súa sede electrónica e cuxo texto se recolle máis adiante 
no anexo I.

3. Realizar todas as actuacións que resulten necesarias no ámbito das competencias municipais para dar cumprimento 
aos compromisos asumidos no devandito convenio e, en particular, adoptar o acordo de encomenda de xestión entre o con-
cello e a Deputación Provincial da Coruña para tramitar as solicitudes de certificados electrónicos de empregado público, 
selo e sede electrónica, que resulta necesario para a aplicación do convenio de colaboración subscrito entre a Xunta de 
Galicia e a Fegamp para o desenvolvemento da administración electrónica nas entidades locais da Comunidade Autónoma 
de Galicia e cuxo texto se recolle máis adiante. (…)”

Fene, 5 de abril de 2013

O alcalde

Gumersindo P. Galego Feal

2013/4307


		2013-04-15T15:38:29+0200
	DESCRIPCION BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA - ENTIDAD DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA - CIF P1500000C




