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Secretaria General
Serveis Adjunts
Exp. SEC 33/2017 OF.

DECRET
Atès que la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques (LPAC), regula les relacions externes entre l’Administració i
els ciutadans i té com a objectiu la implantació d’una Administració totalment
electrònica, millorant l’agilitat dels procediments administratius i reduint els temps de
tramitació.
Atès que encara són molts els tràmits i els procediments que es desenvolupen de
manera presencial entre l’Ajuntament i els interessats, donant lloc a la utilització
intensiva de paper.
Atès que l’article 10 de la LPAC, estableix que els interessats podran signar a través de
qualsevol mitjà que permeti acreditar l’autenticitat de l’expressió de la seva voluntat i el
consentiment, així com la integritat i la inalterabilitat del document, i que aquest
mateix article atorga potestat a les Administracions Públiques per determinar quin
sistema admet per a realitzar determinats tràmits o procediments del seu àmbit de
competència.
Atès que l’article 12 d’aquest mateix text legal estableix, en el seu apartat primer, que
les administracions públiques hauran de garantir que els interessats podran relacionarse amb l’administració a través de mitjans electrònics, i per això es posaran a la seva
disposició els canals d’accés que siguin necessaris, així com els sistemes i aplicacions
que en cada cas es determinin i que, en el seu apartat segon, determina que les
administracions públiques assistiran en l’ús de mitjans electrònics als interessats, en el
referent a la identificació i signatura electrònica i presentació de sol·licituds a través del
registre electrònic general.
Atès finalment, que l’article 70 de la LPAC estableix que els expedients administratius
han de tenir format electrònic i determina la interoperabilitat entre les administracions
Públiques, de conformitat amb l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat i les Normes
Tècniques d’Interoperabilitat.
Vist l’informe jurídic emès pels Serveis Adjunts de la Secretaria General de data 31 de
març de 2017, en el qual s’informa que l’admissió d’un sistema de signatura
electrònica manuscrita, a través de dispositius de captura biomètrica de la signatura
dels interessats conjuntament amb la signatura electrònica dels documents, és
perfectament admissible, sempre que aquest sistema reuneixi els requisits establerts a
l’article 10 i 70 de la LPAC i que les dades personals que resultin de la utilització del
sistema de signatura, donin compliment i s’ajustin a allò disposat en la Llei Orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal i a la seva
normativa de desenvolupament.
Vist l’informe tècnic emès pel Coordinador del Servei de Tecnologies de la Informació i
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Telecomunicacions de data 31 de març de 2017, en el qual s’informa dels següents
extrems:
- Que per tal de facilitar la presentació electrònica als interessats que ho facin
presencialment sense mitjans electrònics, es considera tècnicament que la forma més
eficient, tant pel ciutadà com per l’Ajuntament, és la posada en marxa d’un sistema de
signatura electrònica manuscrita que inclou la captura biomètrica de la signatura dels
interessats, a través de dispositius especialitzats així com la signatura electrònica
automatitzada de tal manera que, amb la combinació de les dues tecnologies, es
garanteix l’autenticitat de l’expressió de la voluntat i consentiment de l’interessat, la
integritat i autenticitat del document signat i la perdurabilitat en el temps.
- Que d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de
dades de caràcter personal i a la seva normativa de desenvolupament, aquesta solució
garantirà la confidencialitat de les dades biomètriques de la signatura dels interessats,
mitjançant l’encriptació d’aquestes dades en el document signat, a través d’una clau
privada que està dipositada davant notari i que en cas de verificació o litigi, se li pot
requerir com a part tercera de confiança en el procés.
- Que de conformitat amb l’article 70 de la LPAC, es garantirà la interoperabilitat amb
les administracions Públiques, de conformitat amb l’Esquema Nacional
d’Interoperabilitat i les Normes Tècniques d’Interoperabilitat vigents en cada moment,
en la remissió de documents electrònics generats utilitzant el sistema de signatura
biomètrica.
HE RESOLT:
PRIMER: Aprovar l’admissió del sistema de signatura biomètrica, en les relacions
presencials entre els interessats i l’Ajuntament de Reus que, amb caràcter general,
s’aplicarà en els supòsits en els quals la normativa vigent exigeixi la signatura dels
interessats.
SEGON: L’admissió del sistema de signatura biomètrica serà d’aplicació a l’Ajuntament
de Reus, i als seus organismes públics i entitats de dret públic vinculats o dependents.
TERCER: Publicar aquesta resolució a la seu electrònica de l’Ajuntament.
Ho mana i signa el Molt Il·lustre Sr. Alcalde, a la ciutat de Reus, el dia que consta en la
diligència de registre.
L'Alcalde

El Secretari

Carles Pellicer Punyed

Jaume Renyer Alimbau

Aquest document és còpia autèntica del decret número 2017005053 de data 18 d'abril de
2017 de conformitat amb l'article 30 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic
dels ciutadans als serveis públics.
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