SOL·LICITUD D’ADHESIÓ A LA PLATAFORMA GEISER/ORVE A
TRAVÉS DE LA DIPUTACIÓ D’ALACANT
º1.- Dades de la entitat sol·licitant.
AJUNTAMENT/ENTITAT LOCAL

CIF / DNI / NII / PASSAPORT

2.- Dades de la persona representant.
COGNOMS I NOM

DNI / NII / PASSAPORT

3.- Domicili a l'efecte de notificacions.
TIPUS DE VIA

NOMBRE

NOM DE VIA

LLETRA

BLOC

PORTAL

ESCALA

POBLACIÓ

PIS

PORTA

CODI POSTAL

PROVÍNCIA

ALICANTE/ALACANT
TELÈFON DE CONTACTE

FAX

ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC

4.- Objecte de la sol·licitud.
Sol·licita que la Diputació d'Alacant inicie els tràmits oportuns perquè aquesta Entitat puga utilitzar l'aplicació GEISER/ORVE, servei
gratuït de registre, facilitat por la Secretaria d'Estat de Funció Pública, d’acord a les obligacions que en matèria de registre electrònic i
interoperabilitat entre administracions que recull la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, i la Llei 40/2015, d'1
d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
Tenint en compte que el Ministeri estableix que, en virtut dl'article 36.1.g de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim
local, seran les diputacions provincials o entitats equivalents les que assumesquen la prestació dels serveis d'administració electrònica
en els municipis amb població inferior a 20000 habitants, i, si tenim en compte que la Diputació d'Alacant va signar l'adhesió a aquesta
plataforma el 8 de març de 2018, la qual cosa dóna cobertura a la prestació d'aquest servei als organismos de la institució provincial, i a
les entitats locals de la província d'Alacant, menors a 20000 habitants, formalitza aquest document.

5.- Sol·licite.
A través de la Diputació d'Alacant, l'adhesió d'aquest Ajuntament/EELL, la representació del qual ostente, a la plataforma electrònica que
permet l'accés al sistema d'intercanvi de registres, GEISER/ORVE, en aplicació del que es disposa en la disposició addicional segona,
de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Els interlocutors autoritzats a l'efecte d'aquesta adhesió són:
1.
2.
Aquest Aquest Ajuntament/EELL compleix els requisits tècnics necessaris per a l'accés i ús de la plataforma GEISER/ORVE: connexió a
internet, equipament informàtic en l'Oficina de Registre, escàner i certificat digital.

,

L'alcalde-president / L’alcaldessa-presidenta

SR. PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL D'ALACANT
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, se li informa que les dades
personals facilitades seran incorporats i tractats en un fitxer titularitat de la Diputació Provincial d'Alacant. Aquestes dades podran ser
utilitzats pel titular del fitxer per a l'exercici de les funcions característiques en l'àmbit de les seues competències. Pot exercitar els drets
d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita dirigida al Registre de la Diputació Provincial d'Alacant.

