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1. Què és 

SeTDIBA?



Què és SeTDIBA?

És el conjunt de serveis de transformació digital que 
ofereix la Diputació i que inclou: 

Implantació del model de treball eSET.

Els serveis de suport permanent als ajuntaments, 
tant en la part funcional com en temes d’administració
digital. 

Implantació de les eines que donen suport al model: 
registre i gestor d’expedients i integració amb la resta de 
serveis i sistemes que ofereix la Diputació i AOC:            
e-notum, e-tauler, seu-e i i-arxiu.



e-SET és un model de treball impulsat per l’Administració Oberta de Catalunya (AOC).

Consisteix en una metodologia per a gestionar digitalment els
expedients, els documents i les tasques diàries d’un Ajuntament.

transversal

electrònic

informació

Implica a tot el personal de l’organització que intervé en 
algun moment en la tramitació d’expedients i, a excepció de 
RRHH, Policia Local, Tresoreria i Serveis Socials, la 
informació és compartida.

Les firmes manuscrites i el trasllat del paper es 
substitueixen per la signatura i gestió electrònica. Potencia 
l’ús intensiu de les tecnologies.

Sobre els expedients, sobre els terminis i sobre la feina
pendent de cada treballador (amb la gestió de tasques).

El model de treball



Les eines

Gestió 
comptable

Padró



ENS LOCALDígue’m Avancem!

Quedem?

Formació

Centre de 
recursos Formació

Al dia

+
SUPORT 

IMMEDIAT

SUPORT 
PROGRAMAT

CENTRE DE 
RECURSOS

FORMACIÓ

ACTUALITZACIÓ

MILLORA

Pla de Serveis de Manteniment SeTDIBA

Formació
Pantilles

Comunitat Virtual: 
http://setdiba.diba.cat



- 127 ajuntaments sol·licitants
- 19 implantats
- Creixement del ritme d’implantació 

de SeTDIBA  2020 totes les 
peticions iniciades

- Previsió migració del servei eRES

Situació actual



Dues estratègies

- Implantació de SeTDIBA
- Iniciarem en breu la diagnosi en 24 ajuntaments
- Finalitzen entre finals de febrer/abril

- Registre exprés
- Avancem el registre per evitar dos canvis de registre doble  procés 

de canvi
- Avancem en el camí de SeTDIBA, per continuar en el 2020



Un viatge en dues fases

ETAPA 0
Presentació i
Metodologia

ETAPA 1
Registre

ETAPA 2
Obertura i gestió 
Bàsica 
d’expedients 

ETAPA 3

Gestió avançada 
d’expedients

ETAPA 4
Tancament 
del projecte

1ª FASE: REGISTRE: 2019

2ª FASE: GESTOR EXPEDIENTS: 
2020



Objectiu: transformació digital
“0 papers”



2. Com ho 
farem?



Iniciem un viatge



Un viatge compartit
Grup d’implantació

Conjunt d’Ajuntaments que implanten SeTDIBA 
compartint sessions de formació:

L’assoliment dels objectius són individuals per 
cada ajuntament, tot i que seran compartits en el marc del 
grup d’implantació.



Primera fase:

Presentació, 
requisits previs i 

metodologia

11

Registre II i 
Tercers

44 55

Sessions 
Arrencada

Etapa 0 Etapa 1

Presentació, Metodologia  i Diagnosi Registre i Tercers

22

Diagnosi

�

33

Registre I 

REGISTRE SeTDIBA

Data límit 
requisits previs: 

21 d’octubre



L’objectiu és formar en la 
metodologia e-SET, en l’ús del 
Registre d’Entrades i Sortides

Les sessions de formació

3 sessions: 
1. 09 Octubre: la metodologia
2. 11 Novembre: Registre I
3. 13 Novembre: Registre II

Realitzades amb tot el grup 
d’implantació



La posada en marxa / Arrencada

1 sessió pel Registre d’E/S:

18 Novembre: Sant Bartomeu del Grau
19 Novembre: L’Esquirol i Tavertet 
20 Novembre: Sant Quirze de Besora
26 Novembre: Balsareny
27 Novembre: Callús i Sant Martí de Torruella (tarda)
29 Novembre: Fonollosa
2 Desembre: Monistrol de Calders
3 Desembre: EMD Sant Miquel de Balenyà
5 Desembre: EMD Bellaterra i Gallifa

ATENCIÓ: el dia anterior a la integració amb Registre haureu d’enviar, per correu electrònic,
l’últim número de registre d’entrada i de sortida que haureu fet aquell dia al correu de Suport:

Els dies de la integració són els dimecres abans de la vostra arrencada. Per tant el dia que heu de 
passar el número de registre serà dimarts de la setmana anterior a l’arrencada.



Factors d’èxit



• Lideratge polític

• Lideratge tècnic 

• Treball en equip/Coordinació

• 2 figures clau: informàtic + arxiver

• Gestió del canvi

• Disposar correctament de tots els requisits i especificacions tècniques 

per al bon funcionament de les aplicacions

Quins factors són els clau?



Els capitans del projecte:

· Membre de l’equip de govern
· Secretari

Funcions: 
• Lideren el projecte recolzant i facilitant la implantació.

• Intervenen si el projecte s’atura o no avança adequadament. 

• Prenen mesures dins de l’organització per assegurar l’èxit del projecte.

• Prenen les decisions més estratègiques.

Lideratge polític i tècnic



El referent del projecte:

Funcions:
• Participa a totes les sessions del projecte.
• Interlocutor principal entre els diferents agents del projecte.
• Vetlla per a que tots els requisits tècnics s'adeqüin a les necessitats del 

projecte (usuaris, certificats, configuracions, etc).
• Fa un seguiment diari del projecte, ajuda i persegueix en les desviacions.
• Coordina i possibilita la implantació entre les persones de l’organització.
• Dona suport intern a l’organització.
• Gestiona altes i baixes usuaris.

Coordinació

Personal de l’Ajuntament implicat, 
“militant” i amb competències per 
a la transformació digital 
(Secretari/-a o administratiu/-a)



Suport informàtic

Opció A
Opció B

2 figures clau

Arxiver

• Realitza les accions 
necessàries per complir 
els requisits tècnics. 

• Resol les incidències 
sobre instal·lació/ 
configuració dels PC’s.

• Assegura el 
compliment dels 
requisits a nivell de 
gestió documental.



Gestió del canvi

Competències 

Temps -

+

+

Sorpresa i 
negació

Por, resistència i 
ansietat

Depressió

Apertura i 
experimentació

Acceptació

Compromís



Les persones – gestió del canvi

 Tothom és important en aquest model
 Tots estem aprenent
 Tothom necessita un període d’adaptació

Estem davant un canvi en la forma de treballar dins les
administracions públiques, però el canvi més important no és
el tecnològic, sinó és el de les persones



Innovem?

Font: Steep Management 

Tenim 
massa 
feina!

No gràcies!



FEM UN DESCANS?

1. Explicar què és SeTDIBA?
2. Com ho farem? Factors d’èxit

3. Explicar els requisits tècnics
4. Comencem!

 la metodologia

20 MINUTS I CONTINUEM...

ÀREA DE DESCANS



3. Requisits tècnics



Data límit 
requisits previs: 

21 d’octubre



Requisits previs:

DIAGNOSI: a partir del 21 d’octubre us trucarem per confirmar que
acompliu els requisits que us hem demanat en el document enviat per
correu electrònic, i també us demanarem que comproveu amb un test
de velocitat quina connectivitat real teniu, tant de baixada com de
pujada..



Les eines de Registre: 
REGISTRE i TERCERS



Eines de Registre: ACCEDE i TERCERS



Opció A
Opció B

Requisit de comunicació:

Realitzar la comunicació de l’inici d’aquest 

projecte a tot el personal de l’Ajuntament

Trobareu aquesta mateixa presentació:  
http://setdiba.diba.cat



4. Comencem! 
Metodologia



Registre d’entrada

Presencial

Registre

Digitalitzar

Correu

Diligència

Primera fase: el Registre

 DUES OFICINES REGISTRALS*:
 -Registre General
 -Registre e-FACT

Presencial, en suport digital

En aquesta 1ª Fase la 
diligència serà sempre 
l’OAC (UT*). 



Unitats de Treball (UT)

Quan comencem amb el Gestor d’Expedients des de l’Accede es podrà 
enviar directament a la UT que correspongui, tant amb perfil TRAMITADOR
(a través de l’aplicatiu de gestió), com assabentat o informat (a través de 
correu electrònic).

- AL (Alcaldia)
- OAC (Oficina d’Atenció Ciutadana)
- SEC (Serveis econòmics i tresoreria)
- SGI (Secretaria General i intervenció)
- SS (Serveis Socials)
....
Tothom té accès a tot, excepte
les UT confidencials



Dues Oficines Registrals:

 Oficina general de registre
Safata anotacions telemàtiques

 Oficina de factures electròniques
Safata anotacions e-FACT

Presencial



El registre d’entrada
El procés

UT-Unitat de Treball: 
OAC



El registre de sortida

SORTIDES

EACAT
(ADMINISTRACIONS 

PÚBLIQUES) 

ELECTRÒNIC 
(OBLIGATS: ENTITATS, 

EMPRESES, 
PROFESSIONALS.. O 

NO OBLIGATS: 
CIUTADANIA)

REGISTRE 
ACCEDE

Provisional fins la 
posada en marxa del 
Gestor Expedients

MANUAL



El registre de sortida

SORTIDES

GESTOR EXPEDIENTS 
(TOT EL QUE FORMA 

PART D’UN 
EXPEDIENT)

ELECTRÒNIC 
(OBLIGATS: ENTITATS, 

EMPRESES, 
PROFESSIONALS.. O 

NO OBLIGATS: 
CIUTADANIA)

REGISTRE ACCEDE (EL 
QUE NO FORMA PART 

D’UN EXPEDIENT) 

(?)

Amb Gestor Expedients MANUAL

EACAT
(ADMINISTRACIONS 

PÚBLIQUES) 



Reutilització de documents i còpies autèntiques

 Els documents que es presentin per registre han de ser digitalitzats.

 Les eines SeTDIBA permeten vincular els documents a l’interessat, i
poder-los recuperar per NO haver-los de tornar a demanar al
ciutadà. Reutilitzeu sempre que pugueu (no sempre és possible) es
poden recuperar documents d’altres anotacions de registre. DNI,
NIE, PASSAPORT, CERTIFICATS, ESCRIPTURES...Recomanem
digitalitzar DOCUMENT A DOCUMENT els documents que pensem
que els podrem reutilitzar.

 Per a fer còpies autèntiques a SeTDIBA s’han de signar amb segell 
d’òrgan sol·licitat al CAOC

 Si el ciutadà ens aporta còpies autèntiques elaborades per altres 
administracions, què hem de fer?

1. Entrar a la seu electrònica que indica el document
2. Consultar el CSV (Codi Segur de Verificació)
3. Descarregar el document i vincular-lo a l’anotació



originals

Reutilitzar:

Fer còpia autèntica

individual

còpies

OPCIÓ A: Reutilitzable:

Còpia simple

1 fitxer individual

OPCIÓ B: No 
reutilitzable:

Còpia simple

1 fitxer per tots

Només demanarem originals  
si la normativa ho exigeix

Mai es fa còpia autèntica 
d’una còpia

Simplificar el procés de digitalització



Simplificar el procés de digitalització

En el futur, no ens quedarem cap document dels ciutadans en 

suport paper, però de moment:

1. Digitalitzar, si s’escau - ACCEDE (Registre)
2. El document original el passareu a la persona amb perfil TRAMITADOR
3. Si s’ha “d’informar o assabentar” a alguna persona ho farem per correu 

electrònic, i MAI IMPRIMIRAN ELS DOCUMENTS ADJUNTS AL MAIL. El 
document ha de ser únic.

 Els documents tècnics cal sol·licitar-los signats (visats electrònic) (descarregar a 
partir del CSV) o bé en pdf (pendrive...). Els obligats han de fer-ho per normativa.

 Recomanem revisar els models de sol·licituds per tal de simplificar/demanar en 
electrònic la documentació requerida per cada tràmit



El canvi ha de ser real...

“En Pepet és un bon exemple de l’èxit del nostre canvi al 
SeTDIBA....”



Càrrega de documents – Tipus i Títol

Identifiqueu el tipus de document  
indicat en l’anotació

1

Indiqueu un títol descriptiu del 
document

2



Tipus de documents s-SET. Codis.

Feu sempre el 
mateix tipus de 

documents? 
MARQUEU-LOS!

Documents 
de decisió

Documents 
de resolució

Documents 
de descripció 

i registre



Com anomenar els documents - Títol

[CODI TIPOLOGIA_] + [DESCRIPCIÓ] + [_DDMMAAAA]

Exemples: 

ACTA_REUNIO COMITE ORGANITZADOR_05052019
INF_OCUPACIO VIA PUBLICA_08042019

[AUTOMÀTIC]    +    [MANUAL]   +  [AUTOMÀTIC]

NORMES PER ANOMENAR ELS DOCUMENTS:
- El nom s’ha d’escriure en majúscules (l'aplicació ho fa 

automàticament)
- No pot incloure articles, ni preposicions, signes de puntuació, 

(apòstrofs, accents, punts, comes...)



Com anomenar els documents

Casos especialment importants:

És important establir correctament la tipologia documental per a què el document
sigui incorporat en el llibre corresponent de forma automàtica (Llibre de decrets,
Llibre d’actes del Ple, Llibre Junta de Govern Local) i per a que sigui numerat
correctament.

Teniu document de tipologies documentals SeTDIBA que haureu d’utilitzar.

Exemples: 

DEC_ALC_APROVACIO SUPORT ENTITATS_05052019
ACTA_PLE_EXTRAORDINARI 2_08042019
ACTA_JGL_ORDINARIA 3_03052019 Algunes tipologies 

documentals no les 
utilitzarem fins que 

arrenquem el Gestor 
d’expedients 



JA ACABEM!!!

1. Explicar què és SeTDIBA?
2. Com ho farem? Factors d’èxit
3. Explicar els requisits tècnics
4. Comencem! la metodologia 



El viatge continua! Propers passos...

Anar fent tots els 
requisits previs

2 Sessions 
de 

formació 
de 

Registre

Dolors Càceres Alba
caceresam@diba.cat
Mòbil: 661 042 789

Feu fotografies de 
les taules tal com 

les teniu ara

#esetXperience

#SeTDIBA



Recursos per fer un bon viatge

Comunitat Virtual: setdiba.diba.cat

Gabinet Innovació Digital: 934 022 803

Correu electrònic: setdiba@diba.cat

L’horari d’atenció telefònica és de dilluns a 
divendres de 8:00h a 15:00h

Fins les 19:00h podeu contactar per correu 
electrònic.



51


