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CIRCULAR DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ DE
L’AJUNTAMENT D’ONDA
Estimada alumna,
Estimat alumne,
Ens posem en contacte per a informar-vos sobre la propera preinscripció telemàtica als
cursos del Programa Municipal d’Activitats Formatives del 2n quadrimestre del curs 20182019.
Durant els últims anys la regulació normativa que s’ha impulsat en les administracions, tant a
nivell estatal com autonòmic, a nascut del convenciment que una economia competitiva exigix
unes Administracions Públiques eficients, transparents i àgils.
L'entrada en vigor de la nova Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques (LPACAP), és troba dins d’aquesta línia com una de les
mesures per impulsar la racionalització de la actuació de les institucions públiques, millorar
l’eficiència en l’ús dels recursos públics i augmentar la seua productivitat.
A més, hem de tindre en compte el desenvolupament de les tecnologies de la informació i
comunicació (TIC) que també han afectat profundament a la forma i al contingut de les
relacions de l’administració amb la ciutadania.
En aquest sentit l’Ajuntament d’Onda, ha habilitat la seua Seu Electrònica i, dins d’ella, la
Carpeta Ciutadana perquè tota la ciutadania puga exercir els seus drets i obligacions, fent
efectives, sol·licituds i peticions telemàticament.

Per tot l’exposat informem que tots aquells ciutadans que necessiten fer efectiva la sol·licitud
a les Activitats Formatives per al 2n quadrimestre a través de mitjans electrònics han de
demanar, si encara no disposen d’ell, el certificat digital corresponent, segons les indicacions
de la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Onda (http://www.onda.es/web/sede-electronica) al
S@T ( Servei d’Atenció i Tramitació) de l’Ajuntament, ubicat en la planta baixa de l’edifici de
la Plaça el Pla.
Atentament,
La Tinent d’Alcalde Delegada de l’Àrea de Serveis a la Ciutadania
Encarna Ribes Rovira
Onda, data al marge.
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Així mateix, el Departament d’Educació i Formació, ha propiciat que les sol·licituds de
preinscripció del Programa Municipal d’Activitats Formatives, per al 2n quadrimestre del curs
2018-2019, es puguen dur a terme telemàticament a través de la Carpeta Ciutadana
habilitada per a poder, d’aquesta manera, agilitzar i fer més eficient el servei que es demana.

