
 

Departament: Secretaria General
Expte: Secretaria-BOE Tablón Edictal Único (TEU). Exp 74/2015
Assumpte: Ampliació autorització funcionaris/áries per a cursar notificacions edictals BOE.

DECRET

El dia 1 de juny del 2015 van entrar en vigor les previsions contingudes en la Llei 
15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de 
reforma administrativa,  per a configurar un Tauler  Edictal  Únic  (TEU),  a través del 
“Boletín Oficial del Estado” (BOE).

 

A partir  d'eixa  data,  els  anuncis  de notificació  que realitze  qualsevol  Administració 
Pública, quan els interessats en un procediment siguen desconeguts, s'ignore el lloc o 
el mitjà de la notificació, o bé intentada esta, no s'haguera pogut practicar, hauran de 
publicar-se necessàriament en el BOE. Estes publicacions tindran, en tot cas, caràcter 
gratuït.

La  regulació del  Tauler  Edictal  Únic del  BOE  es troba recollida  en el  Reial  Decret 
181/2008, de 8 de febrer, d’ordenació d’aquest diari oficial, modificat per Reial Decret 
385/2015, de 22 de maig.

En virtut  de Decret de l’Alcaldia núm. 3224 de data 26/05/2015, es va autoritzar a 
diferents  uncionaris/àries  per  a  cursar  les  notificacions  edictals  a  través  del  nou 
sistema del  BOE (SITE),  determinant-se  així  mateix  que aquesta  autorització  serà 
objecte d’actualització en funció de les necessitats dels departaments o amb motiu de 
canvis d’adscripció del personal afectat.

Havent-se  produït  aquestes  circumstàncies,  resulta  necessari  actualitzar  les 
autoritzacions atorgades en el seu dia.

Amb aquesta finalitat,  a proposta del  secretari  acctal del  Ple,  com a administrador 
legalment autoritzat de la plataforma habilitada a l’efecte  SITE, i en l’exercici de les 
atribucions  delegades  per  l’Alcaldia  en  el  regidor  de  govern  delegat  de  l’àrea 
d’Administració, Modernització i Govern Obert, mitjançant decret núm. 3868 de 3 de 
juliol de 2015 (BOP núm. 143 de 28/07/2015)

RESOLC

PRIMER.- Actualitzar  les  autoritzacions  conferides  als  funcionari/àries  que 
seguidament es relacionen per a cursar les notificacions edictals a través dels nou 
sistema del BOE (SITE):

DEPARTAMENT DE  TRÀNSIT I MOBILITAT

ROSANA  ALFONSO MORAGUES rosana.alfonso@gandia.org
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DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS

INMA ESCRIVÁ FAYOS iescriva@gandia.org

DEPARTAMENT D'INFRACCIONS I SANCIONS

JOSÉ MARTÍNEZ MORANT          josemartinez@gandia.org

SANTIAGO AGUAR MARTÍN       santiago.aguar@gandia.org

DEPARTAMENT D'ESTADÍSTICA

Mª JOSÉ HUERTA GONZÁLEZ mhuerta@gandia.org

Mª INMACULADA CASTELLÓ PÉREZ icastello@gandia.org

Mª TERESA CARBONELL FRASQUET tcarbonell@gandia.org

DEPARTAMENT D’ADMINISTRACIÓ I MODERNITZACIÓ

MAR LEÓN AMADOR marleon@gandia.org

DEPARTAMENT DE GESTIÓ TRIBUTARIA

OSCAR MIÑANA LOPEZ ominyana@gandia.org

DEPARTAMENT D’URBANISME

AMPARO GASQUE SENDRA tnavarro@gandia.org

TERESA NAVARRO FURIÓ agasque@gandia.org

DEPARTAMENT DE CONTRACTACIÓ I PATRIMONI

JOSEP  MORANT RIPOLL jmorant@gandia.org

TERESA  ANDRÉS VIDAL teresa.andres@gandia.org

SEGON.  Que  pel  secretari  general,  com  a  administrador  del  sistema  SITE  es 
procedixca  a  donar  d’alta  als  usuaris  autoritzats  en  https://extranet.boe.es/ 
notificaciones per a poder cursar degudament les notificacions edictals a través de la 
aplicació SITE del BOE.
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TERCER. Notificar el present decret als funcionaris/áries i departaments interessats 
als efectes que pertoque.

QUART.-  Donar  compte  del  present  decret  al  departament  d’Informàtica  per  tal 
d’adoptar les mesures d’ordre tècnic o tecnològic que siguen necessàries.

CINQUÈ.-  La  present  autorització  serà  objecte  d’actualització  en  funció  de  les 
necessitats  dels  departaments  o  amb  motiu  dels  canvis  d’adscripció  del  personal 
afectat.

Gandia, 25 d’abril de 2018

EL REGIDOR DELEGAT 
D’ADMINISTRACIÓ, MODERNITZACIÓ 

I GOVERN OBERT
(Decret núm 3868 de 03/07/2015)

José Manuel Prieto Part

EL SECRETARI GENERAL ACCTAL DEL PLE
(Acord JGCG 26/02/2018)

Francisco Rius Mestre

(signat electrònicament, segons codificació al marge)
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