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L'alcalde, Ignasi Giménez, amb representants de les administracions, entitats i
operadores que han avui presentat el servei Mobile Connect.

L’alcalde de Castellar assisteix a la presentació del servei Mobile
Connect al Mobile World Congress de Barcelona

Dimarts 23 de febrer de 2016

Castellar del Vallès serà el primer municipi que activarà aquest nou mètode
per validar la identitat de la ciutadania a l’hora de fer tràmits electrònics

L’alcalde de Castellar, Ignasi Giménez, ha assistit aquest matí a la presentació del
nou servei Mobile Connect en el marc del Mobile World Congress que s’està
celebrant a Barcelona. L’acte ha anat a comptat amb la participació de representants
de la Generalitat de Catalunya, el Consorci AOC, l’Ajuntament de Castellar,
l’Associació GMS (GSMA), la Fundació Mobile World Capital, i de les companyies
de telefonia Orange, Vodafone i Telefónica.

El Mobile Connect és un nou mètode d’autenticació digital que permetrà als seus
usuaris poder realitzar les seves tramitacions electròniques sense necessitat
d’introduir una contrasenya. A Catalunya, Castellar del Vallès serà el primer
municipi que disposarà d’aquest servei, a través de l’idCAT SMS. En aquest sentit,
la utilització del Mobile Connect suposarà una millora en aquest sistema
d’identificació digital per a dispositius mòbils proporcionat pel Consorci
d’Administració Oberta de Catalunya (AOC) i la Generalitat de Catalunya que
funciona a la vila des de finals de gener, i en el qual Castellar és també municipi
pioner.

Així, mentre que fins ara l’idCAT SMS es basa en el lliurament d’un codi d’un sol
ús a un telèfon mòbil que s’ha d’introduir en el procés de tramitació, amb el Mobile
Connect no caldrà inserir aquest codi. Serà suficient haver registrat el número de
telèfon mòbil a la base de dades de la Seu Electrònica de la Generalitat, acudint a
qualsevol de les entitats de registre existents, entre elles el Servei d’Atenció
Ciutadana de l’Ajuntament de Castellar i, un cop fet això, donar-se d’alta del servei
Mobile Connect a l’operadora de telefonia.

Amb aquestes dues passes, ja es podran dur a terme tots els tràmits municipals que
requereixen autenticació o signatura electrònica, com ara instàncies, sol·licituds
d’accés a la informació pública o declaracions i comunicacions relacionades amb la
creació d’empreses. El Mobile Connect també permetrà fer tràmits davant la
Generalitat de Catalunya, com ara l’accés a la carpeta ciutadana, les notificacions
electròniques o les sol·licituds d’accés a la informació.
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La presentació d’aquest matí ha inclòs tres demostracions amb cadascuna de les
companyies que ofereixen el Mobile Connect, una a càrrec del tècnic responsable
d'Organització, Sistemes i Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Castellar, Jaume
Usall, i les altres dues a càrrec del Consorci AOC. El Mobile Connect s’ha
desenvolupat amb la col·laboració del govern de Finlàndia, i ha suposat l’èxit de la
identificació digital via mòbil de dos ciutadans, un de finlandès i un de català, a les
administracions de cada país. Precisament, els resultats d’aquesta prova pilot també
s’han donat a conèixer avui, a través de representants de GSMA i de les tres
operadores.

La previsió és que, en dos mesos, aquest servei estigui disponible a Castellar.

Visita a participants castellarencs al Mobile World Congress

En acabar la presentació, l’alcalde ha visitat els expositors castellarencs participants
en aquesta edició del Mobile World Congress. Concretament, Jordi Casamada,
d’Accent Systems i David Batet, de 6TL Engineering. Ambdós expositors es troben
ubicats al pavelló conjunt CS50 del Hall Congress Square que ha impulsat ACCIÓ,
l’Agència per a la competitivitat de l’empresa de la Generalitat. A més, Giménez
també ha intercanviat impressions amb el castellarenc Hèctor Martínez, que aquesta
tarda presenta una APP adreçada a taxistes a l’estand de l’empresa SAP.
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