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Què és transformació digital?

0
Repensar l’organització, la forma de crear, 
relacionar-se i prestar serveis, utilitzant de 
forma intensiva les tecnologies, respectant 
el marc normatiu, per aproximar-se de la 
al que el ciutadà necessita

- de forma eficient
- amb garanties de transparència i  no 
discrecionalitat, 
- retornant a la societat la inversió pública en 
forma de serveis, de dades 



Què és transformació digital?

0
I què no és: 
Aplicar tecnologia als processos tal 
qual els fem ara
Aplicar tecnologia sense focalitzar 
en la prestació de servei
Aplicar la tecnologia sense virar 
l’organització cap a noves formes de 
treballar
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Enfocar en local



Sistematitzar
La governança de la 
informació i les dades



Integrar sistemes



Automatitzar



Interoperar



Dades de qualitat



Dades que necessitem
Cultura de dades



Dades que necessitarem
La vida de les dades



Repensar en digital
¿Què necessitem/arem?



La gestió documental, 
més necessària que mai
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Instruments de governança



Mètode de treball

Repensar la forma i espais 
de relacionar-nos



Sostenibilitat i 
seguretat



Projecte transversal



Desenvolupar 
habilitats



3 Casos



Casos

Cap a una cultura digital: posant l’accent en el 
canvi d’hàbits i l’estandardització
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Neix eMunicipis

160 peticions d’ajuntaments

Pla d’acció - Fase I

Donar resposta a tots els ajuntaments en

dos anys amb la Modalitat Bàsica

Pla d’acció - Fase II

90 ajuntaments en Modalitat Bàsica
70 ajuntaments en Modalitat Completa

Objectiu: Completa

Inici 22 ajuntaments a MC
Mil lora constant: Servei, integracions...

Pi lotatge de la metodologiaa 6 municipis

Adaptació eines

Adaptació de les eines a la metodologia i
pi lotatge a 11 ajuntaments.

setdiba.diba.cat

114 peticions d’ajuntaments
16 implantacions + homologació

Pilotatge inicial

Casos





1. La DiBa proveeix SI en el territori i suport tècnic de 
continuïtat: SICALWIN, Padró, Subvencions, Gestió 
patrimonial, SITMUN, HÈSTIA, GIA…
Aquests serveis tècnics faciliten directrius que s’han de 
encaixar amb e-SET i les eines de SeTDIBA

2. La DiBa dóna suport en gestió documental a bona part 
dels ajuntaments menors de 5.000 habitants a través de la 
Xarxa d’Arxius Municipals (XAM)
- els instruments de GD de SeTDIBA han de ser els de la 
XAM (amb algunes adaptacions).
- el model s’ha d’ampliar per contemplar aspectes de GD 
bàsics.

Particularitats a la DIBA



1. Formen part del nucli del projecte (Comitè 
tècnic) definint els nous requeriments tècnics

2. Formen part de l’equip d’implantació
En les sessions de formació--> QdC, tipologies…
En les sessions d’arrencada--> resolent dubtes
En les sessions de seguiment --> valorant la creació d’expedients
Aportant instruments i criteris que impacten en els documents
Certificant les configuracions d’arrencada del registre i el gestor 
d’expedients
Fent de “validador de gestió documental”

Com participen els arxivers



Preguntes?


