Ajuntament
Sant Pere de Ribes
DECRET / NUM. 0435/2020

Aprovació aplicació nous criteris, en aquesta situació excepcional, dels
mecanismes d’identificació i signatura electrònica
En virtut del decret de l’Alcaldia núm.: 856/2019 de 26 de juny de 2019, es van delegar
a efectes resolutius la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a
aquesta Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim
local 7/1985, de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text
Refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències
que dites lleis assenyalen com a indelegables.
Vista la declaració de l'estat d'alarma efectuada pel Reial Decret 463/2020, de 14 de
març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada
pel COVID-19, comporta, entre d'altres efectes, el tancament de l'accés a les oficines
d'atenció ciutadana, fet que impossibilita la gestió presencial dels tràmits i sol·licituds
de les persones interessades. Aquest fet, suposa l'ús generalitzat de tots els Serveis
digitals com a única via d'accés a l'Administració de l’Ajuntament de Sant Pere de
Ribes per tota la ciutadania, es tracti o no de persones obligades a la relació
electrònica amb l'Administració.
Mitjançant Resolució PDA/867/2020, de 14 d’abril, de la Secretaria d’Administració i
Funció Publica, per la que s’estableixen criteris excepcionals per l’ús dels sistemes
d’identificació i signatura electrònica en el transcurs de la vigència de l’estat d’alarma
decretat degut a la pandèmia COVID-19. El Protocol d’identificació i signatura
electrònica aprovat per ordre GERI/233/2015, de 20 de juliol, estableix, el denominat
PISE, on s’estableixen els criteris comuns a l’Administració de la Generalitat de
Catalunya.
Davant aquesta excepcional situació, es requereix una flexibilització dels criteris
generals d'ús dels mecanismes d'identificació i signatura establerts al Protocol
esmentat. Les mesures, de caràcter excepcional, s'habiliten fins a la finalització de la
vigència de l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, davant
l’ús generalitat de tots els serveis digitals i ates que siguin la única via d’accés a
l’Administració per tota la ciutadania, es tractin de persones obligades, o no, a la
relació electrònica amb l’Administració.
El PISE determina en el seu article 6 els mecanismes d’identificació i signatura
electrònica establerts.
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, davant aquesta situació excepcional ja ha dictat,
entre d’altres i en el mateix sentit, el Decret 363/2020, en data 13 de març de 2020,
adoptant mesures de prevenció en l'àmbit laboral de l’ajuntament i entre la ciutadania
del municipi, per minimitzar els riscos de propagació i contagi del Coronavirus (COVID19), amb un Pla de contingència i les seves actualitzacions i també mitjançant Decret
366/2020, de data 16 de març de 2020, l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes va aprovar
les mesures excepcionals per limitar la prestació dels serveis públics a aquells
estrictament necessaris per al correcte funcionament dels serveis bàsics o estratègics.
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Davant aquesta excepcional situació, es requereix una flexibilització dels criteris
generals d'ús dels mecanismes d'identificació i signatura establerts al Protocol
esmentat. Les mesures, de caràcter excepcional, s'habiliten fins a la finalització de la
vigència de l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març i les
seves respectives prorrogues.

RESOLC
PRIMER: VALIDAR en aquest acte, per aplicació dels nous criteris excepcionals totes
les actuacions realitzades telemàticament des de la declaració de l’estat d’alarma
davant aquesta Administració Local, de qualsevol tràmit i/o procediment, en relació als
mecanismes d’identificació i signatura electrònica.
SEGON.- MODIFICAR puntualment i de manera excepcional, per la vigència que
s’estableixi en aquest mateix acord, qualsevol normativa interna que afecti o sigui
contraria a aquests criteris i la relació electrònica del ciutadà amb aquesta
Administració Local, ja sigui una instrucció, decret d’alcaldia, reglament, ordenança
municipal o qualsevol altre.
TERCER.- ADMETRE per a la relació amb l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, l'ús
indistint de qualsevol dels mecanismes d'identificació i signatura electrònica establerts
a l'article 6 del PISE, fins a la finalització de la vigència de l'estat d'alarma declarat pel
Reial decret 463/2020, de 14 de març i les seves prorrogues i els determinats
excepcionalment a la Resolució PDA/867/2020, de 14 d’abril, de la Secretaria
d’Administració i Funció Publica, reservant-se la possibilitat a l’òrgan competent de
determinar criteris diferents per tràmits o procediments específics.
QUART: HABILITAR, a mes dels sistemes generals d’aplicació, els sistemes
alternatius d'identificació i signatura que permetin a les persones físiques interessades
que no puguin disposar de mecanismes d'identificació i signatura electrònica establerts
al PISE, la presentació de sol·licituds i peticions. El sistema emprat VALIDAT i admès
seran els següents sistemes:
- La presentació i sol·licitud mitjançant formularis sense signatura electrònica.
- La identificació i signatura s'acreditaran amb la verificació de la identitat mitjançant
sistemes de comprovació manuscrita o constatació de la identitat mitjançant
plataformes d'interoperabilitat d’identificació, o adjuntant la documentació necessària
per la verificació de la identitat, i està permesa la utilització de fotografia o escaneig de
la sol·licitud i l’enviament d’aquesta per correu electrònic, telèfon o qualsevol altre mitjà
electrònic.
- Sempre que s’hagi identificat en la presentació de la sol·licitud no serà necessària la
signatura en els documents adjunts
· Sistemes de tramitació mitjançant comunicació telefònica o videoconferència.

CINQUE: ADMETRE l'ús de certificats qualificats que hagin caducat, la renovació dels
quals no s'hagi pogut dur a terme a causa de l'estat d'alarma, mentre duri vigència de
l'estat d'alarma i les seves pròrrogues. L'ús d'aquests certificats qualificats es podran
emprar d'acord amb les instruccions establertes per la Direcció General
d'Administració Digital que determini les funcionalitats dels serveis digitals que
permetin aquesta actuació.
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SISE.- Aquests criteris excepcionals seran vigents des de la declaració de l’estat
d’alarma i fins la finalització de la vigència d’aquesta declaració i les seves respectives
prorrogues.
SETE: Donar compte de l’acord al Ple.
Així ho mana i signa, l’Alcaldessa, Abigail Garrido Tinta, Sant Pere de Ribes, vint
d’Abril de dos mil vint, davant meu, el Secretari General accidental, que en dono fe.
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