Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial
Gabinet d’Innovació Digital

2. La mateixa resolució, aprovava també l’estàndard de signatura segons la categoria
de document administratiu, el qual serveix de guia per a identificar els diferents
documents administratius tramitats a la Corporació amb el tipus de signatura requerit
per a cadascun d’ells.
3. La implementació d’aquelles modificacions en la Política de Signatura Electrònica
aprovades mitjançant l’esmentat decret de 16/10/2018, es realitza de manera
progressiva, a mesura que es van adaptant les plataformes i les aplicacions
tecnològiques corporatives. En aquest sentit, recentment les plataformes
tecnològiques que donen suport als processos d’administració electrònica de la
Corporació s’han integrat amb el Servei VÀLid del Consorci AOC, que és un servei
comú de confiança en el qual les aplicacions de les administracions públiques
catalanes poden delegar els processos d’identificació i signatura dels usuaris. VÀLid
ofereix accés, en una sola integració, als diferents mecanismes d’identificació que els
ciutadans poden emprar a l’hora de relacionar-se amb les administracions públiques
catalanes, entre els quals es troben idCAT Mòbil i Cl@ve.
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1. Mitjançant decret de Presidència núm. 10605 de data 16/10/2018, es va aprovar la
modificació de la Política de Signatura Electrònica de la Diputació de Barcelona
aplicable a les relacions entre la Diputació i els seus ens dependents, els ciutadans,
persones jurídiques i entitats, així com la resta d'administracions públiques, introduint
com una de les principals novetats la de l’ús de sistemes d’identificació i firma
electrònica que mitjançant la generació d’una entrada amb evidències suficients en
registres electrònics d’activitat, quan la persona s’hagi autenticat mitjançant sistemes
de registre previ de la identitat, que permetin la verificació mitjançant l’enviament d’una
clau temporal al dispositiu mòbil o adreça de correu electrònic associat a la persona
que s’identifica, així com qualsevol altre sistema d’identificació que s’integri en la
plataforma VALid del Consorci Administració Oberta de Catalunya (en endavant
Consorci AOC), tal i com es preveu a l’apartat 7è sobre Tipologia de certificats i
d’altres mitjans a emprar per a la identificació i signatura de l’esmentada Política.

Data 26-6-2020

“
Antecedents

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Es fa públic per a general coneixement que la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona, en sessió de 25 de juny de 2020, ha aprovat l’acord núm. 274/20, amb el
següent contingut:

B

Aprovar, de conformitat amb la vigent Política de Signatura Electrònica de la
Diputació de Barcelona, la incorporació de l'integrador de serveis d'identificació
VÀLid del Consorci Administració Oberta de Catalunya i de les evidències
produïdes per aquest per a la presentació electrònica de documents i sol·licituds
a les convocatòries de subvenció en curs a la data d'adopció de l'Acord

A

ANUNCI

Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial

Gerència de Benestar Social i d'Igualtat
i Ciutadania
Gerència de Benestar Social i d'Igualtat
i Ciutadania
Gerència de Serveis de Biblioteques
Gerència de Serveis de Comerç
Gerència de Serveis de Comerç
Gerència de Serveis d’Educació

Gerència de Serveis d’Educació
Gerència de Serveis d’Espais Naturals

Convocatòria
Convocatòria de subvencions en règim de
concurrència competitiva a favor d'entitats
sense finalitat de lucre (2019)
Convocatòria de subvencions en règim de
concurrència competitiva a favor d'entitats
sense finalitat de lucre, any 2020
Convocatòria de subvencions en règim de
concurrència competitiva a favor d’entitats
sense finalitat de lucre que gestionen
habitatges d’inserció social, 2019
Convocatòria de subvencions per projectes
Bibliolab adreçada a persones jurídiques
sense finalitat de lucre 2020
Convocatòria de subvencions a entitats
representatives del sector comercial, any
2020
Convocatòria de subvencions per a entitats
representatives del sector comercial 2019
Convocatòria per finançar a les llars d'infants
de titularitat privada d'iniciativa social de la
demarcació de Barcelona, per al curs 20182019
Convocatòria per finançar projectes educatius
d’entitats sense finalitat de lucre a realitzar a
la demarcació de Barcelona el 2019 i 2020
Convocatòria per a les activitats forestals i
agrícoles i ramaderes , les d'empreses de
serveis, la millora dels habitatges, en l'àmbit

https://bop.diba.cat
Pàg. 2-6
CVE 2020016458

Promotor
Gerència de Benestar Social i d'Igualtat
i Ciutadania

Data 26-6-2020

En concret, les convocatòries de subvenció que a la data d’adopció del present Acord
es troben en curs són les següents:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

5. Actualment, la recent integració tecnològica permet que la identificació mitjançant
idCAT Mòbil o Cl@ve es pugui dur a la pràctica en gran part dels procediments que
endegats per la Diputació, entre d’altres, aquells tràmits de les convocatòries de
subvencions que es troben en curs i que es valora que la introducció de les
possibilitats que ofereix VÀLid, particularment idCAT Mòbil, pot facilitar a la ciutadania i
a les entitats la realització de la tramitació electrònica. Per aquesta raó es proposa
incorporar en les bases de les respectives convocatòries com a mecanismes
d’identificació i signatura previstos en les bases, els que proporciona VÀLid.

B

4. En concret, idCAT Mòbil és un servei ofert pel Consorci AOC, basat en l’enviament
de contrasenyes d’un sol ús al telèfon mòbil de l’usuari, prèviament enregistrat, que
permet identificar la ciutadania, facilitant les relacions electròniques amb aquesta i
aprofundint en una major eficiència i eficàcia en l’actuació administrativa.

A

Gabinet d’Innovació Digital

Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial
Gabinet d’Innovació Digital

Direcció de Relacions Internacionals

Gerència de Serveis de Cultura
Gerència de Serveis de Cultura
Gerència de Serveis de Cultura
Gerència de Serveis de Cultura
Gerència de Serveis de Cultura

Gerència de Serveis de Cultura
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Direcció de Relacions Internacionals

Data 26-6-2020

Direcció de Relacions Internacionals

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Àrea de Presidència

Subvencions a favor de persones jurídiques
privades sense ànim de lucre per a
commemoracions d'esdeveniments singulars,
per a commemoracions aprovades per part de
la Generalitat de Catalunya per a l'any 2020 i
per a activitats excepcionals i/o singulars de
repercussió local
Concessió de subvencions en règim de
concurrència competitiva, atorgades per
l'Àrea de Presidència de la Diputació de
Barcelona, a favor de persones jurídiques
privades sense ànim de lucre per a activitats
excepcionals i/o singulars i esdeveniments
commemoratius (2019)
Convocatòria per projectes d'Educació per al
Desenvolupament any 2017
Sol·licitud per la concessió de subvencions,
en règim de concurrència competitiva,
"Accions de promoció dels drets humans en
l'àmbit internacional any 2017"
Sol·licitud per la concessió de subvencions,
en règim de concurrència competitiva,
"Projectes de cooperació al desenvolupament
any 2017"
Convocatòria de subvencions pe a orquestres
simfòniques, de cambra o cobles simfòniques
de caire professional i estable
Convocatòria de subvencions per a activitats
de cultura popular i tradicional organitzades
per entitats sense finalitat de lucre 2020
Convocatòria de subvencions per a festivals
artístics organitzats per entitats sense finalitat
de lucre 2020
Convocatòria de subvencions per a
programacions anuals de cultura popular i
tradicional organitzades per federacions 2020
Convocatòria de subvencions per a fires,
mostres, mercats i festivals artístics de
referència organitzats per entitats privades del
sector cultural. 2020
Subvencions a entitats representatives dels
diferents sectors culturals per a activitats
impulsades dins la demarcació de Barcelona.

B

Àrea de Presidència

A

dels parcs naturals de la província de
Barcelona. Any 2020 - 2021

Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial

Fonaments de dret
1. La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, preveu els sistemes d’identificació i de signatura admesos
per les administracions públiques, entre els quals, aquells que compten amb un
registre previ com a usuari que permet garantir la seva identitat.
2. L’adopció d’aquest acord que ve a concretar el disposat a les bases de les
convocatòries de subvencions en curs, correspon a la Junta de Govern, d’acord amb el
previst a l’apartat 3.3.b de la Refosa núm. 1/2020, aprovada pel decret núm.
14600/2019, de 16 de desembre, publicat al BOPB de data 19 de desembre, sobre
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de
Barcelona, diferents del Ple.
En virtut de l’exposat, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. APROVAR, de conformitat amb la vigent Política de Signatura Electrònica de
la Diputació de Barcelona, la incorporació de l’integrador de serveis d’identificació
VÀLid del Consorci Administració Oberta de Catalunya i de les evidències produïdes
per aquest per a la presentació electrònica de documents i sol·licituds a les
convocatòries de subvenció en curs a la data d’adopció de l’Acord que es relacionen a
continuació, i considerar, en aquest sentit, ajustades les seves bases a aquesta
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6. Així mateix, tret d’aquells tràmits que requereixin un nivell de seguretat alt en la
implantació de sistemes d’identificació i signatura electrònica d’acord amb el que
preveu la Política de Signatura Electrònica de la Diputació, és oportú disposar que, en
endavant, les respectives bases de les convocatòries de subvencions de la Diputació
hauran de preveure la incorporació dels serveis d’identificació que es poden gestionar
mitjançant el Servei VÀLid del Consorci AOC.

Data 26-6-2020

Gerència de Serveis de Medi Ambient

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Gerència de Serveis de Cultura

2020
Convocatòria de subvencions per fires,
mostres, mercats i festivals artístics de
referència organitzats per entitats privades del
sector cultural. 2019
Convocatòria de subvencions per a cicles i
festivals artístics organitzats per entitats
privades del sector cultural. 2019
Convocatòria de subvencions per a activitats
de sensibilització i participació ciutadana en
matèria de medi ambient per entitats sense
ànim de lucre 2020

B

Gerència de Serveis de Cultura

A

Gabinet d’Innovació Digital

Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial

Gerència de Serveis de
Comerç
Gerència de Serveis de
Comerç
Gerència de Serveis
d’Educació
Gerència de Serveis
d’Educació
Gerència de Serveis
d’Espais Naturals

Àrea de Presidència

Àrea de Presidència

Direcció de Relacions
Internacionals
Direcció de Relacions

Subvencions a favor de persones jurídiques privades
sense ànim de lucre per a commemoracions
d'esdeveniments singulars, per a commemoracions
aprovades per part de la Generalitat de Catalunya per a
l'any 2020 i per a activitats excepcionals i/o singulars de
repercussió local
Concessió de subvencions en règim de concurrència
competitiva, atorgades per l'Àrea de Presidència de la
Diputació de Barcelona, a favor de persones jurídiques
privades sense ànim de lucre per a activitats
excepcionals i/o singulars i esdeveniments
commemoratius (2019)
Convocatòria per projectes d'Educació per al
Desenvolupament any 2017
Sol·licitud per la concessió de subvencions, en règim de
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Gerència de Serveis de
Biblioteques

CVE 2020016458

Gerència de Benestar Social
i d'Igualtat i Ciutadania

Data 26-6-2020

Gerència de Benestar Social
i d'Igualtat i Ciutadania

Convocatòria
Convocatòria de subvencions en règim de concurrència
competitiva a favor d'entitats sense finalitat de lucre
(2019)
Convocatòria de subvencions en règim de concurrència
competitiva a favor d'entitats sense finalitat de lucre, any
2020
Convocatòria de subvencions en règim de concurrència
competitiva a favor d’entitats sense finalitat de lucre que
gestionen habitatges d’inserció social, 2019
Convocatòria de subvencions per projectes Bibliolab
adreçada a persones jurídiques sense finalitat de lucre
2020
Convocatòria de subvencions a entitats representatives
del sector comercial, any 2020
Convocatòria de subvencions per a entitats
representatives del sector comercial 2019
Convocatòria per finançar a les llars d'infants de
titularitat privada d'iniciativa social de la demarcació de
Barcelona, per al curs 2018-2019
Convocatòria per finançar projectes educatius d’entitats
sense finalitat de lucre a realitzar a la demarcació de
Barcelona el 2019 i 2020
Convocatòria per a les activitats forestals i agrícoles i
ramaderes , les d'empreses de serveis, la millora dels
habitatges, en l'àmbit dels parcs naturals de la província
de Barcelona. Any 2020 - 2021

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Promotor
Gerència de Benestar Social
i d'Igualtat i Ciutadania

B

previsió, sens perjudici que es puguin continuar signant mitjançant certificat digital tal i
com consta en les esmentades bases.

A

Gabinet d’Innovació Digital

Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial

Gerència de Serveis de
Cultura
Gerència de Serveis de
Cultura
Gerència de Serveis de
Cultura
Gerència de Serveis de
Cultura
Gerència de Serveis de
Cultura
Gerència de Serveis de
Cultura
Gerència de Serveis de Medi
Ambient

Segon. DISPOSAR que per a futures convocatòries, els sistemes d’identificació
incorporats al Servei VÀLid, i les evidències produïdes per aquest, quedin habilitats
com a sistema d’identificació i de signatura admès en els termes que ho determinin les
bases de la respectiva convocatòria, de conformitat amb les previsions contingudes en
la Política de Signatura Electrònica de la Diputació.
Tercer. DONAR publicitat dels presents acords a través de la Seu electrònica de la
Diputació de Barcelona i del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, als efectes de
general coneixement.”
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Gerència de Serveis de
Cultura

CVE 2020016458

Gerència de Serveis de
Cultura

Data 26-6-2020

Direcció de Relacions
Internacionals

concurrència competitiva, "Accions de promoció dels
drets humans en l'àmbit internacional any 2017"
Sol·licitud per la concessió de subvencions, en règim de
concurrència competitiva, "Projectes de cooperació al
desenvolupament any 2017"
Convocatòria de subvencions pe a orquestres
simfòniques, de cambra o cobles simfòniques de caire
professional i estable
Convocatòria de subvencions per a activitats de cultura
popular i tradicional organitzades per entitats sense
finalitat de lucre 2020
Convocatòria de subvencions per a festivals artístics
organitzats per entitats sense finalitat de lucre 2020
Convocatòria de subvencions per a programacions
anuals de cultura popular i tradicional organitzades per
federacions 2020
Convocatòria de subvencions per a fires, mostres,
mercats i festivals artístics de referència organitzats per
entitats privades del sector cultural. 2020
Subvencions a entitats representatives dels diferents
sectors culturals per a activitats impulsades dins la
demarcació de Barcelona. 2020
Convocatòria de subvencions per fires, mostres, mercats
i festivals artístics de referència organitzats per entitats
privades del sector cultural. 2019
Convocatòria de subvencions per a cicles i festivals
artístics organitzats per entitats privades del sector
cultural. 2019
Convocatòria de subvencions per a activitats de
sensibilització i participació ciutadana en matèria de
medi ambient per entitats sense ànim de lucre 2020

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Internacionals

A

Gabinet d’Innovació Digital

B

Barcelona, 25 de juny de 2020
El Secretari delegat, Albert Ortiz Villuendas
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