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Administració digital
Migració de dades i documents electrònics a les eines SeTDIBA

Convocatòria
Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals 2020
Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs econòmic
Ajut econòmic

Suport econòmic per a facilitar l'extracció de dades i documents autèntics (signats electrònicament)
existents en els gestor d'expedients dels ajuntaments i EMDs que s'incorporen als serveis SeTDIBA.
L'objectiu és assegurar l'extracció de dades dels sistemes d'informació locals en un format que possibiliti la
càrrega de documents autèntics a les eines digitals de SeTDIBA. Aquesta migració assegurarà la
perdurabilitat i integritat de la documentació administrativa en fase de tramitació en el moment d'iniciar el
projecte d'implantació SeTDIBA.
Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 5.000 habitants, entitats municipals descentralitzades
Requisits de concessió:
• Ser beneficiari dels serveis SeTDIBA en edicions anteriors del catàleg de la Xarxa de Governs Locals
• Disposar de documents electrònics autèntics dins d'un gestor d'expedients corporatiu
• Exportar els documents i dades d'acord amb l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat i les directrius
facilitades pel Gabinet d'Innovació Digital

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Materia
Administració local
Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Gabinet d'Innovació Digital
Tel.:934 049 044
gb.innovaciod@diba.cat

Condicions de concertació

Període de sol·licitud:
10/01/2020 - 30/09/2020

Termini d'execució i justificació:
Execució anual: 01/01/2020 a 31/12/2020
Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 31/03/2021
Import màxim d'ajut:
1000
Documentació per a la justificació:
Memòria de realització, descarregueu-la a:
https://www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-006-20.pdf

Codi recurs:
20182

Condicions de sol.licitud
Documentació que s'ha d'annexar:
Dades tècniques C1-171, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-171-20.pdf
Nombre màxim de sol·licituds:
Una per ens local.
Condicions d'execució i justificació
Despeses elegibles:
Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.

Compromisos de qualitat:
Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la simplicitat
administrativa del tràmit de sol·licitud siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.
Normativa aplicable:
• Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya
• Altra normativa vinculada: El recurs respon a serveis i competències de prestació obligatòria per a
les diputacions per a municipis Ajuntaments fins 20.000 habitants
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Administració digital
Promoció del canal electrònic en la relació amb les entitats i les
empreses
Suport a activitats que tenen per objectiu impulsar l'ús del canal digital entre els col·lectius obligats a la
relació telemàtica amb l'administració (entitats sense personalitat jurídica, empreses i col·lectius
professionals d'obligada col·legiació)
Convocatòria
Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals 2020
Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs econòmic
Ajut econòmic

Els tallers han de perseguir un dels següents objectius:
1. Promoure l'ús del canal digital i dels mitjans d'identificació electrònica entre els col·lectius obligats.
2. Ajudar a la petita i mitjana empresa a licitar i facturar de forma electrònica
3. Donar a conèixer el funcionament de la Finestreta Única Empresarial
4. Ajudar a les entitats locals en la tramitació i justificació de subvencions
5. Ajudar a les gestories en la seva relació amb l'administració
6. Ajudar a col·lectius professionals o socials concrets en la seva relació amb l'administració
7. Donar a conèixer de forma pràctica el dret d'accés a la informació pública
Els consells comarcals han de concentrar en les seves sol·licituds la demanda d'activitats que es
realitzaran en els municipis de menys de 5.000 habitants de la seva demarcació.

Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència

Els tallers han de ser pràctics i han d'assegurar que, en finalitzar, els assistents disposen dels
coneixements i capacitat tècnica per poder tramitar de forma telemàtica.

Materia
Administració local
Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Gabinet d'Innovació Digital
Tel.:934 049 044
gb.innovaciod@diba.cat

Tots els tallers han d'incorporar un apartat dedicat a treballar amb els assistents els sistemes d'identificació
i signatura al seu abast (certificat de representat legal, idCAT, o en tot cas, l'idCAT Mòbil)

Període de sol·licitud:
10/01/2020 - 30/09/2020

Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Codi recurs:
20239

Si l'ens sol·licitant de l'ajut disposa del servei REPRESENTA proveït pel Consorci AOC, els tallers han
d'incorporar un apartat dedicat a informar als assistents sobre com utilitzar aquest servei.
Destinataris:
Ajuntaments de municipis d'entre 5.001 i 20.000 habitants, consells comarcals
Requisits de concessió:
• Objectius del taller d'acord amb els objectius en aquest recurs
• Màxim d'activitats d'acord amb les condicions de sol·licitud
• Compliment del nombre mínim d'assistents (10 assistents)

Condicions de concertació
Condicions de sol.licitud
Documentació que s'ha d'annexar:
Dades tècniques C1-172, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-172-20.pdf
Nombre màxim de sol·licituds:
- Municipis de més de 5.000 habitants, una sol·licitud.
- Els consells comarcals poden sol·licitar tantes activitats com número resulti d'aplicar la fórmula:
número ajuntaments <5.001 de la comarca/5, arrodonit a la unitat superior.
Altres condicions:
- El consell comarcal ha de facilitar la realització d'activitats territorialment distribuïdes a tots els
municipis de la seva demarcació.
- Tots els ens locals participants d'una activitat comarcal hauran de fer accions de comunicació en el seu
territori.
- El nombre mínim d'assistents per a que l'activitat pugui ser subvencionada serà de10.
- Els tallers poden tenir una durada màxim de 6 hores.
- L'import màxim subvencionable per activitat serà de 100 euros per hora de taller.
Condicions d'execució i justificació
Despeses elegibles:
Capítol 1.
Capítol 2.
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Administració digital
Promoció del canal electrònic en la relació amb les entitats i les
empreses
Capítol 4.
Termini d'execució i justificació:
Execució anual: 01/01/2020 a 31/12/2020
Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 31/03/2021
Import màxim d'ajut:
600
Documentació per a la justificació:
Memòria de realització, descarregueu-la a:
https://www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-006-20.pdf
Altres condicions d'execució i justificació:
- Al final de cada activitat l'ens beneficiari enviarà als assistents un formulari electrònic proveït
per Diputació que té per objectiu la valoració del taller.
- Els ens beneficiaris de la subvenció estan obligats a difondre que l'activitat ha estat subvencionada per
la Diputació de Barcelona.
- L'ens beneficiari està obligat a comunicar formalment al Gabinet d'Innovació Digital qualsevol alteració
en les dates de realització de l'activitat, així com en cas de desistiment o renúncia, si escau, a través del
PMT.
- L'ens beneficiari local ha de vetllar perquè en tota la documentació que s'utilitzi i es lliuri als participants
hi aparegui el logotip de la Diputació de Barcelona.
- La documentació lliurada als participants s'ha d'ajustar a la llicència Creative commons de
Reconeixement-No comercial (CC BY-NC). Una còpia de d'aquesta documentació en format editable
serà aportada en el moment de la justificació.

Compromisos de qualitat:
Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la simplicitat
administrativa del tràmit de sol·licitud siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.
Normativa aplicable:
• Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya
• Altra normativa vinculada: El recurs respon a serveis i competències de prestació obligatòria per a
les diputacions per a municipis Fins a 20.000 habitants
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Administració digital
SeTDIBA: serveis de suport per a la transformació digital

Convocatòria
Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals 2020
Canal
Portal de tramitació (PMT)

Recurs tècnic
Desenvolupament i
manteniment de sistemes
d'informació i gestió
Procediment de concessió
Concessió directa amb
concurrència
Materia
Administració local
Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió
social
Unitat prestadora:
Gabinet d'Innovació Digital
Tel.:934 049 044
gb.innovaciod@diba.cat

Es dona suport a la modernització i la transformació digital dels ens locals a través de la implantació de
metodologies organitzatives i de plataformes de tramitació electrònica per millorar la seva gestió interna de
forma més eficient i sistemàtica, tot enfortint i simplificant els canals de relació telemàtica amb la
ciutadania.
El conjunt de serveis d'administració digital inclosos en el recurs són:
- Implantació del model de treball e-SET i de les seves eines: registre i gestor d'expedients electrònics
Integració progressiva amb la resta de serveis i sistemes telemàtics oferts per la Diputació de
Barcelona i amb els del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) com ara els següents: eNOTUM, e-TAULER, EACAT, e-TRAM, e-FACT, Iarxiu, MUX, VIA OBERTA i altres que es puguin
incorporar en el futur
- Suport permanent als ens locals, tant en la part funcional com en temes d'administració digital.
Es tracta d'un recurs de prestació continuada que està subjecte a les especificacions determinades en les
seves
condicions
d'accés:
https://www.diba.cat/documents/205293/154819111/C1-15918_Condicions_acces.docx
Si existeix un instrument vigent amb l'ens local que reguli l'assistència, no cal que es torni a presentar la
sol·licitud per a aquest recurs.
Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 5.000 habitants, entitats municipals descentralitzades
Requisits de concessió:
• Acceptació de les condicions d'accés del recurs "SeTDIBA: serveis de suport per a la transformació
digital de la Diputació de Barcelona"
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de concertació
Condicions de sol.licitud
Documentació que s'ha d'annexar:
Dades tècniques C1-173, descarregueu-lo a:
http://www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-173-20.pdf

Període de sol·licitud:
01/06/2020 - 30/09/2020
Codi recurs:
20268

Nombre màxim de sol·licituds:
Una per ens local.
Altres condicions:
Condicions d'accés al recurs, descarregueu-lo a:
https://www.diba.cat/documents/205293/154819111/C1-159-18_Condicions_acces.docx
Condicions d'execució i justificació
Altres condicions d'execució i justificació:
La priorització de l'inici de la fase de diagnosi es realitzarà tenint present els criteris de ponderació
següents:
- Municipis amb població inferior o igual a 1.000 habitants: 30 punts.
- Municipis d'entre 1.001 i 3.000 habitants: 15 punts.
- Municipis d'entre 3.001 i 5.000 habitants i EMD: 10 punts.
- Ens locals que comparteixen o acumulen funcions de secretaria-intervenció quan un d'ells tingui la
metodologia e-SET implantada o sigui sol·licitada per ambdós: 25 punts.
- Ens locals sense solució de gestor digital d'expedients implantada: 15 punts.
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Administració digital
SeTDIBA: serveis de suport per a la transformació digital
- Ens locals que formen part de la Xarxa d'Arxius Municipals (XAM): 10 punts.
- Ens locals amb la metodologia e-SET implantada: 5 punts.
- Fruit de la fase de diagnosi prevista en les condicions del servei, es poden identificar mancances tant
tecnològiques com organitzatives que dificultin la continuïtat del projecte. En aquest cas, el Gabinet
d'Innovació Digital proposarà a l'ens destinatari les mesures a adoptar i el termini per a realitzar-les, així
com les mesures de suport que, si escau, se li ofereixin des de la Diputació de Barcelona que puguin ser
del seu interès.
Si passat aquest termini, les mancances tecnològiques i/o organitzatives persisteixen i no es pot garantir
la correcta implantació del projecte, el Gabinet d'Innovació Digital podrà iniciar els tràmits per a la
revocació del suport sens perjudici que l'ens destinatari pugui tornar-lo a sol·licitar.
- La prestació del recurs abastarà el període pluriennal que es concreti en el moment d'aprovació de
l'assistència.

Compromisos de qualitat:
El 100% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT
en un termini màxim de 3 mesos des de la recepció de la sol·licitud.
En el cas d'incomplir el termini fixat de 3 mesos, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb
l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.
Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la simplicitat
administrativa del tràmit de sol·licitud siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.
S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes
pertinents.
Normativa aplicable:
• Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya
• Altra normativa vinculada: Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalizació i sostenibilitat de l'administració Local
El recurs respon a serveis i competències de prestació obligatòria per a les diputacions per a
municipis Fins a 20.000 habitants.
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