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Sobre el manteniment, amb efectes de l’1 d’agost de 2022 i fins el 31 de gener de
2023, dels criteris de flexibilització dels estàndards per a la signatura electrònica
de documents administratius generats per la Diputació de Barcelona que es van
establir pels decrets de la presidència 4362/2020, 7733/2020, 13167/2020,
4578/2021, 10385/2021, 260/2022 i 4545/22 (exp. núm. 2020/8515)
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La presidència de la Diputació de Barcelona, per decret número 9630/2022, de 22 de
juliol, ha disposat el següent:
“Mitjançant decret de la presidència 4545/2022, de 25 d’abril (BOPB 28.04.2022), es
va disposar el següent:
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“Primer. Mantenir, amb efectes de l’1 de maig de 2022 i fins el 31 de juliol de
2022, els criteris de flexibilització dels estàndards per a la signatura electrònica
de documents administratius generats per la Diputació de Barcelona que es van
establir pels decrets de la presidència 4362/2020, de 12 de maig (BOPB de
13.5.2020), 7733/2020, de 29 de juliol (BOPB de 3.8.2020), 13167/2020, de 18 de
desembre -amb correcció d’errors materials per decret 13254/2020, de 23 de
desembre- (publicats ambdós en el BOPB de 24.12.2020), 4578/2021, de 8 de
maig (BOPB d’11.5.21), 10385/2021, de 28 de setembre (BOPB de 30.9.21), i
260/2022, de 19 de gener (BOPB d’1.2.2022).
Segon. Mantenir, a partir de l’1 de maig de 2022, i fins el 31 de juliol de
2022, la flexibilització temporal dels estàndards per a la signatura electrònica
de documents administratius generats per la corporació exigits per la Política
de Signatura Electrònica de la Diputació de Barcelona, a fi de possibilitar el treball
a distància del seu personal, en el sentit d’admetre temporalment la firma dels
documents administratius derivats de la gestió ordinària de la corporació
mitjançant certificats electrònics qualificats en programari (T-CAT P, idCAT,
certificat FNMT, o qualsevol altre admès pels sistemes de verificació del
Consorci AOC) instal·lats en els dispositius electrònics que estan utilitzant els
empleats de la corporació.
Tercer. Publicar aquesta resolució a la pàgina web de la Diputació de Barcelona, a
la Seu electrònica de la corporació i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona”.

B

Els arguments que van justificar les resolucions que van ser objecte d’aprovació
successiva amb vista a flexibilitzar els estàndards per a la signatura electrònica de
documents administratius generats per la corporació es contenen en el decret de la
presidència 260/2022, de 19 de gener (BOPB d’1.2.2022), i a la seva consideració cal
remetre’s. Per simplificar, i en síntesi, les darreres motivacions que justifiquen el
manteniment de la flexibilització dels estàndards esmentats són les següents:
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1a. L’endarreriment en l’entrega dels treballs de l’assistència tècnica contractada
per la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius per a la
realització d’un estudi per analitzar els requisits exigits en relació amb els sistemes
de firma electrònica disponibles, tot això en l’àmbit de la Política de Signatura
Electrònica de la Diputació de Barcelona. En aquest sentit, en data 18 de juliol de
2022 ha estat lliurada una proposta per part de l’assistència tècnica esmentada, la
qual requereix d’una anàlisi i avaluació aprofundides.
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2a. L’aprovació del Reial Decret 311/2022, de 3 de maig (BOE 4.5.22), pel qual es
regula l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS), aprovació aquesta que és
posterior a la de l’esmentat decret de la presidència de la Diputació de Barcelona
núm. 4545/2022, de 25 d’abril, de pròrroga fins al 31 de juliol (BOPB del
28.4.2022). En aquest sentit, cal acollir les novetats en la regulació de la seguretat
dels sistemes d’informació que operen en el marc de l’Administració Digital
introduïdes pel nou ENS, especialment pel que fa:
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- Als requisits mínims per permetre la protecció adequada de la informació i els
serveis (regulats al capítol III, Política de Seguretat i requisits mínims de
seguretat);
- l’auditoria de la seguretat i la resposta davant incidents de seguretat
(regulades al capítol IV, Seguretat dels sistemes: auditoria, informe i incidents
de seguretat);
- la categorització de la seguretat dels sistemes d’informació (prevista a l’annex
I);
- les mesures de seguretat exigides en cada dimensió de seguretat (previstes a
l’annex II, apartat 4).
L’anàlisi d’aquests extrems requereix un estudi aprofundit amb vista a determinar
els estàndards de signatura electrònica més adients per a cada categoria d’actes
o documents administratius.
3a. En el seu cas, les possibilitats i els requeriments que puguin resultar per al
personal i la Política de Signatura Electrònica de la corporació, derivats, d’una
banda, de la represa de les activitats i de la prestació de serveis amb caràcter
general després de la desescalada, i, de l’altra, de la implementació efectiva
del model de Teletreball a la Diputació de Barcelona, que va entrar
definitivament en vigor el 2 de maig de 2022 (decret 4816/22, de 29 d’abril en
relació amb l’acord del Ple de la Diputació de Barcelona, de data 30 de juny de
2021, de ratificació de l’Acord assolit en el si de la Mesa General de Negociació de
matèries comunes, de data 21 d’abril de 2021).

B

4a. La continuació dels treballs que, paral·lelament a les actuacions emmarcades en
l’aprovació de la nova Política de Signatura de la corporació, està realitzant la
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius, i entre els quals s’ha
d’afegir i destacar la realització, al mes d’octubre aproximadament, d’una prova
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de concepte per avaluar el funcionament de la signatura biomètrica
manuscrita amb caràcter previ al seu desplegament.
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Conseqüentment, és necessari disposar una nova pròrroga fins el 31 de gener de
2023 que permeti, d’una banda, estudiar de manera exhaustiva els eventuals impactes
de la nova realitat normativa i de la prestació de serveis en la modalitat de Teletreball
per part del personal, i, d’altra banda, finalitzar els treballs d’anàlisi tecnològica i
jurídica en vistes a determinar les característiques i els requeriments més adients per a
la Política de Signatura Electrònica de la corporació. Tot això, sense perjudici que si la
resolució sobre la nova Política de Signatura Electrònica es dictés abans de la data
esmentada, la pròrroga disposada quedaria sense efecte.
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Atesos els antecedents exposats i en ús de les facultats que confereixen l’article 34 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i l’apartat 2.4.f) de
la Refosa núm. 1/2022, aprovada pel decret 1388/2022, de 14 de febrer, publicada al
BOPB de data 16 de febrer de 2022, sobre nomenaments i delegació de competències
i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, en afectar
totes les àrees de la corporació, i el decret 8966/2019, de 23 de juliol, s’adopta la
següent
RESOLUCIÓ
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Primer. Mantenir, amb efectes de l’1 d’agost de 2022 i fins el 31 de gener de 2023,
els criteris de flexibilització dels estàndards per a la signatura electrònica de
documents administratius generats per la Diputació de Barcelona que es van establir
pels decrets de la presidència 4362/2020, de 12 de maig (BOPB de 13.5.2020),
7733/2020, de 29 de juliol (BOPB de 3.8.2020), 13167/2020, de 18 de desembre -amb
correcció d’errors materials per decret 13254/2020, de 23 de desembre- (publicats
ambdós en el BOPB de 24.12.2020), 4578/2021, de 8 de maig (BOPB d’11.5.21),
10385/2021, de 28 de setembre (BOPB de 30.9.21), 260/2022, de 19 de gener (BOPB
d’1.2.2022) i 4545/2022, de 25 d’abril (BOPB 28.04.2022).
Segon. Determinar que, a fi de possibilitar el treball a distància del personal de la
corporació, s’admetrà temporalment la firma dels documents administratius derivats de
la gestió ordinària de la corporació mitjançant certificats electrònics qualificats en
programari (T-CAT P, idCAT, certificat FNMT, o qualsevol altre admès pels sistemes
de verificació del Consorci AOC) instal·lats en els dispositius electrònics que estan
utilitzant els empleats de la corporació.
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Tercer. Publicar aquesta resolució a la pàgina web de la Diputació de Barcelona, a la
Seu electrònica de la corporació i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona”.
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Sobre el manteniment, amb efectes de l'1.8.2022 i fins el 31.1.2023, dels
criteris de flexibilització dels estàndards per a la signatura electrònica de
documents administratius generats per la Diputació de Barcelona que es van
establir pels decrets de la presidència 4362/2020, 7733/2020, 13167/2020,
4578/2021, 10385/2021, 260/2022 i 4545/2022.
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