
Proposta de resolució per l'impuls i promoció de l'ús de certificats digitals
ciutadans i la consolidació de l'administració electrònica.

XAVIER MATILLA AYALA, portaveu del Grup Municipal de Terrassa en Comú; d’acord amb
allò que estableixen els articles 57.4 i 73 del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament
de Terrassa, presenta la següent proposta de resolució al Ple d’aquesta Corporació:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

L'administració electrònica és el model d'administració pública que incorpora les TIC en el
seu funcionament quotidià per tal d'afavorir, millorar, facilitar i actualitzar la relació amb la
ciutadania. Mitjançant la incorporació de les TIC als processos de relació entre ciutadà i
administració, afavorim que aquests siguin més eficients, transparents i eficaços. També
permet acostar  els  ciutadans a la  administració  multiplicant  i  diversificant  els  canals  i
formats de relació. Per altra banda, la llei 11/2007 d'accés electrònic dels ciutadans als
serveis públics estableix el dret dels ciutadans, professionals i empreses a relacionar-se
electrònicament amb la administració pública per a realitzar les seves gestions.

Per  tal  de  garantir  aquest  dret  i  seguir  treballant  en  la  eficiència  i  modernització  de
l'administració  pública  són  necessaris  canvis  legals  i  administratius  en  la  manera  de
funcionar de l'administració i els ciutadans. Un dels elements clau per impulsar aquests
canvis és la implementació i difusió de certificats digitals que permetin una autentificació
segura, verídica i transparent dels ciutadans davant l’administració.

Les tecnologies que fan possibles els certificats digitals han avançat molt en els últims
temps i les diferents administracions públiques han fet grans esforços per implementar
aquests sistemes d'autentificació en els seus processos administratius. Aquest ajuntament
n'és un bon exemple i ja des del 2006 va començar a treballar en la implementació de
certificats digitals en la seva seu electrònica.

Les  tecnologies  criptogràfiques  que  permeten  seguretat  i  privacitat  als  ciutadans  són
indispensables per avançar en la protecció dels drets digitals i l’autonomia tecnològica.
Per sort, aquestes tecnologies són accessibles i de baix cost i compten amb el suport del
sector públic que veu en elles un aliat per la seva transformació i modernització.

La  lluita  per  la  privacitat  dels  ciutadans  a  Internet  i  la  necessitat  de  modernitzar  les
administracions públiques mitjançant la incorporació de les TIC en els seus processos, fan
necessari un pas més en la promoció de l'ús dels certificats digitals disponibles per la
ciutadania. L'Ajuntament de Terrassa ja fa temps que actua com a entitat registradora de
certificats tipus idCAT oferint aquest servei a la OAC de la Plaça Didó.

ATÉS que la familia de certificats digitals ciutadans tipus idCAT que ofereix el Consorci per
l’Administració  Oberta  de  Catalunya  (AOC)  compleixen  amb  totes  les  directius  i
normatives tant europees com estatals pel  que fa administració electrònica i  signatura
digital.

ATÉS que el certificat idCAT ja està en ús i és el que ofereix l'Ajuntament de Terrassa als



seus ciutadans de manera gratuïta; proposem al Ple d'aquest Ajuntament l'adopció dels
següents

ACORDS:

Primer.-  Ampliar a 3 les  Oficines d'Atenció al Ciutadà (OAC) que actuen com a entitats
registradores (ER) per tal que puguin expedir certificats digitals de la família idCAT (idCAT,
idCat Mobil, etc). Prioritzar aquelles OAC’s que actualment tenen més volum de consultes
i usuaris.

Segon.-  En el termini de 6 mesos a partir de l’ampliació del servei a les diferents OAC,
elaborar una valoració tècnica i implementar, si s’escau, el servei corresponent a totes les
OAC’s de la ciutat segons els criteris tècnics i organitzatius d’aquesta valoració.

Tercer.- Realitzar una campanya informativa per la promoció de l'ús dels certificats digitals
idCAT, posant especial atenció als tràmits que corresponen al Ajuntament de Terrassa i al
procés d'obtenció i funcionament d'aquest tipus d’eina.

Quart.- Incloure sistemes d'autentificació mitjançant certificats digitals de la família  idCAT
a les futures aplicacions informàtiques del  Ajuntament de Terrassa que requereixin de
garanties a l'hora de identificar als ciutadans que les utilitzin.

Xavier Matilla Ayala
A Terrassa, 15 de desembre de 2016


