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DECRET D’ALCALDIA- PRESIDÈNCIA DETERMINANT ELS USOS DELS SISTEMES
D’IDENTIFICACIÓ I SIGNATURA INTEGRATS EN EL SISTEMA VALid EN L’ÀMBIT DE
L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL
ATÈS que el Decret 6374, de 26 de juliol de 2016, de divisió de l’administració municipal en
sis àrees executives, determina que correspon a la Gerència Municipal, dins l’Àrea
d’Alcaldia- Presidència, les funcions en matèria de definició de la política d’identitat i
signatura digital corporativa, així com la implementació i gestió dels projectes d’administració
electrònica amb altres administracions: serveis d’interoperabilitat del sistema d’informació
entre administracions, serveis comuns d’administració electrònica i altres.
ATÈS que la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis
públics, reconeix en el seu article 13.2.c) la possibilitat que l’administració admeti la
utilització de mitjans d’identificació i signatura electrònica no criptogràfics basats en sistemes
de registre previ, en els termes que en cada cas es determinin.
ATÈS que la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú, manté i
desenvolupa aquesta possibilitat en els seus articles 9.2.c) i 10.3.
ATÈS que el Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (AOC) ha desenvolupat els
serveis per facilitar la identificació i autenticació dins les relacions amb l’administració per
mitjans electrònics en els termes establerts per les lleis abans esmentades.
ATÈS que en data 28 de març de 2007, mitjançant Acord de Ple, es va aprovar l’adhesió al
conveni marc de col·laboració entre el Departament de Governació i Administracions
Públiques, en nom de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, el Consorci Localret,
l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci d’Administració Oberta de Catalunya per a l’impuls i
el desenvolupament de la interoperabilitat dels sistemes d’informació de les Administracions
catalanes.
ATÈS que per resolució de la Tinenta d’Alcaldia d’Hisenda i Recursos Generals, núm.
7627/2013, de 9 d’octubre de 2013, es va aprovar l’acceptació de les condicions generals
que regulen la prestació dels serveis per part del Consorci d’Administració Oberta de
Catalunya.
ATÈS que per resolució del Tinent d’Alcaldia d’Hisenda i Serveis Centrals, núm. 9081/2015,
de 23 de novembre de 2015, es va autoritzar l’alta al servei VALid i es van acceptar les
condicions generals i específiques que regulen la prestació d’aquest servei per part del
Consorci AOC.
ATÈS que el servei VALid garanteix la seguretat de les comunicacions tant entre l’ens
consumidor i VALid com entre VALid i el proveïdor d’identitats tant a nivell de missatgeria
com a nivell de configuració dels servidors.

…/continua

Decret núm: 6529/2016
Data signatura: 30/08/2016
Full: 2/2

[Organització i Proj. Millora]

ATÈS que l’objectiu de VALid és disposar d’un servei comú de confiança que actuï com a
integrador de sistemes d’identificació i signatura electrònica.
ATÈS que per resolució del Tinent d’Alcaldia d’Hisenda i Serveis Centrals, núm. 9081/2015,
de 23 de novembre de 2015, es va autoritzar l’alta al servei VALid en els termes que el
presta el Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (AOC).
VIST l’informe de la Cap de Servei d’Organització i Projectes de Millora, de data 26 de juliol
de 2016.
VIST l’informe emès per la lletrada municipal, de data 28 de juliol de 2016.
Aquesta Alcaldia- Presidència, en ús de les facultats recollides al Decret 6374, de 26 de
juliol de 2016, de divisió de l’administració municipal en sis àrees executives
DISPOSA:
PRIMER.- AUTORITZAR l’ús del sistema VALid per tal que les persones físiques
interessades en participar electrònicament en un procediment administratiu puguin
identificar-se davant els sistemes informàtics de l’Ajuntament mitjançant qualsevol dels
mecanismes d’acreditació de la identitat integrats en aquest sistema.
SEGON.- AUTORITZAR l’ús del sistema VALid per tal que les persones físiques que
participin en procediments administratius per mitjans electrònics puguin signar sol·licituds,
declaracions responsables, recursos i altres documents que requereixin de la seva signatura
fent servir qualsevol dels mecanismes d’acreditació de la identitat integrats en aquest
sistema. Les evidències d’aquesta identificació es guardaran associades amb el document
electrònic que reculli el contingut de la corresponent declaració de voluntat.
TERCER.- FACULTAR al Servei d’Informàtica i Tecnologies de la Informació i Comunicació
per que es duguin a terme els desenvolupaments tecnològics necessaris per integrar el
sistema VALid en les plataformes de tramitació telemàtica de l’Ajuntament.
QUART.- NOTIFICAR el present acord a l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, al Servei
d’Informàtica i Tecnologies de la Informació i Comunicació, al Servei d’Organització i
Projectes de Millora, al Servei d’Atenció Ciutadana, a la Intervenció General i a la Secretaria
General del Ple.
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