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Què volem? Com ho fem? Com ens 
organitzem? 
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L’inventari provisional del qual es disposa al 
Servei d’Organització actualment és de 132 tràmits, i 
l’anàlisi d’aquests segons grua de maduresa en AE és: 

Nota: cal detectar els tràmits adreçats als 
empleats públics (de moment hi ha 28 
tràmits inventariats): 
 Personal PAS 
 Personal docent 

On som?  Febrer de 2019 

On anem?  Octubre de 2020 

Què volem? 
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Nivell d'administració electrònica de processos per unitat

Paper

Gestió electrònica

Inici electrònic

Tot electrònic

Total de processos 
analitzats: 132 
 
Tot i que el nombre de 
processos actualment 
catalogats al Departament 
d’Educació és de 160, s’han 
exclòs d’aquesta anàlisi els 
processos destinats purament 
a empleats públics. 
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		DG de Professorat i Personal de Centres Públics		DG de Professorat i Personal de Centres Públics		DG de Professorat i Personal de Centres Públics		DG de Professorat i Personal de Centres Públics
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CCP+Portal

		Identificador		Nom procés		Òrgan responsable		Tot electrònic		Inici electrònic		Gestió electrònica		Paper		Persones físiques		Centres		Entitats / Empreses		Empleats Públics

		TOTAL						43		29		16		72		42		116		2

		20151156		Premis del Consell Català de Formació Professional a la trajectòria individual desenvolupada en el camp de la formació professional		Consell Català de Formació Professional								1		1

		20170091		Beques de col·laboració en l'àmbit de les actuacions del Consell Català de Formació Professional		Consell Català de Formació Professional		1								1

		20150345		Beques de col·laboració en l'àmbit de les actuacions del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu		Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu								1		1

		20170201		Prova d'avaluació diagnòstica de primària		Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu								1				1

		20170202		Prova d'avaluació de quart d'ESO		Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu								1				1

		20170203		Prova d'avaluació de sisè de primària		Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu								1				1

		20150349		Borsa de treball de personal d'administració i serveis del Departament d'Ensenyament		Direcció de Serveis		1								1

		20151177		Selecció de personal laboral fix de nou accés, mitjançant el sistema de concurs oposició.		Direcció de Serveis		1								1

		20180016		Devolució d'ingressos indeguts (per cobrament taxes i preus públics)		Direcció de Serveis				1						1

		20150342		Preinscripció als diferents ensenyaments obligatoris i no obligatoris en centres sufragats amb fons públics		Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa						1				1

		20150348		Ajuts per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu		Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa								1		1

		20150350		Beques de caràcter general per a ensenyaments postobligatoris no universitaris		Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa		1								1

		20151158		Homologació i convalidació de títols i estudis estrangers no universitaris		Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa		1								1

		20151159		Ajuts al Programa d'Immersió Lingüística (llengua anglesa)-MECD		Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa				1						1

		20151168		Subvencions per al finançament d'activitats de federacions i confederacions d'associacions de mares i pares d'alumnes de centres educatius no universitaris.		Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa				1								1

		20151182		Prova lliure per a l'obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria per a persones de més de 18 anys		Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa		1								1

		20151186		Proves per a l'obtenció dels certificats de nivell intermedi, avançat i nivell C-1 dels ensenyaments d'idiomes de règim especial que imparteixen les escoles oficials d'idiomes		Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa		1								1

		20151188		Prova lliure per a l'obtenció del certificat de formació instrumental per a persones de més de 18 anys		Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa		1								1

		20151192		Proves per a l'obtenció dels títols de tècnic/a i tècnic/a superior de determinats cicles formatius de formació professional inicial		Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa		1								1

		20151198		Proves específiques d'accés als ensenyaments professionals de música i de dansa		Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa								1		1

		20151200		Proves d'accés als cicles de grau mitjà i de grau superior de formació específica d'arts plàstiques i disseny		Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa		1								1

		20151204		Proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de formació professional inicial		Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa		1								1

		20151205		Proves d'accés als cicles de grau mitjà i de grau superior d'ensenyaments esportius		Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa		1								1

		20151206		Proves d'accés als ensenyaments artístics superiors adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior		Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa				1						1

		20151210		Proves d'accés als cicles de grau mitjà i de grau superior d'ensenyaments esportius d'Era Val d'Aran		Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa								1		1

		20160005		Proves específiques d'accés al cicle formatiu de grau mitjà del títol de la Generalitat de tècnic/a d'animació en circ i al cicle formatiu de grau superior del títol de la Generalitat de tècnic/a superior en tècniques d'actuació teatral		Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa								1		1

		20170153		Programa d'innovació pedagògica #aquiproubulling de prevenció, detecció i intervenció enfront l'assetjament entre iguals		Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa				1								1

		20170196		Gestió de la col•laboració de docents jubilats		Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa								1		1

		20170208		Tramitació de títols acadèmics  i professionals no universitaris		Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa								1		1

		20180141		Subvencions per al finançament de llibres de text i material didàctic		Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa		1										1

		20151169		Subvencions per al finançament de monitors de menjador, esbarjo i transport dels centres educatius privats concertats d'educació especial		Direcció General de Centres Concertats i Centres Privats		1										1

		20151170		Subvencions per contractar personal per atendre alumnes amb necessitats educatives especials		Direcció General de Centres Concertats i Centres Privats		1										1

		20151178		Subvencions per a l'escolarització d'infants a llars d'infants de titularitat privada d'iniciativa social.		Direcció General de Centres Concertats i Centres Privats		1										1

		20151195		Autorització i dobertura de centres educatius privats		Direcció General de Centres Concertats i Centres Privats								1						1

		20151195		Comunicació previa per a l'obertura de centres educatius (ensenyaments no reglats de música i dansa i titols de la Generalitat)		Direcció General de Centres Concertats i Centres Privats				1										1

		20151196		Subvencions pel finançament addicional de centres privats d'entorns de característiques socioeconòmiques desfavorides		Direcció General de Centres Concertats i Centres Privats		1										1

		20151164		Subvencions per al finançament dels conservatoris de música de titularitat d'una corporació local		Direcció General de Centres Públics				1								1

		20151167		Subvencions per al funcionament de les escoles de música i dansa de titularitat de corporacions locals		Direcció General de Centres Públics				1								1

		20151172		Subvencions per al finançament de les escoles d'art de titularitat d'una corporació local		Direcció General de Centres Públics				1								1

		20151183		Subvenció per al funcionament de les llars d'infants de titularitat d'una corporació local.		Direcció General de Centres Públics				1								1

		20180028		Subvencions per al funcionament d'escoles de dansa de corporacions locals		Direcció General de Centres Públics		1										1

		20150347		Avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació. Acredita't		Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial		1								1

		20151153		Subvencions per al desenvolupament de programes de formació i inserció (PFI)		Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial		1										1

		20151154		Subvencions per al foment de la certificació del sistema de gestió de la qualitat als centres que imparteixen FP		Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial		1										1

		20151171		Estades formatives a l'estranger per a alumnes i professors d'ensenyaments professionals de centres educatius de titularitat de la Generalitat de Catalunya		Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial								1				1

		20151175		Projecte de qualitat i millora contínua		Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial								1				1

		20151197		Estades formatives en empreses i institucions per al professorat de formació professional dels centres educatius sostinguts amb fons públics		Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial								1				1

		20160040		Autorització i comunicació per impartir programes de formació i inserció (PFI)		Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial								1				1

		20160041		Programa d'innovació i transferència de coneixement InnovaFP		Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial								1				1

		20160043		Programa de foment i suport de l'emprenedoria en els ensenyaments professionals		Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial								1				1

		20160045		Programa d'assessorament professional a les persones i a les empreses en els ensenyaments professionals		Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial								1				1

		20160047		Programa de mobilitat formativa i cooperació europea i internacional en els ensenyaments professionals		Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial								1				1

		20170147		Implantació de les mesures flexibilitzadores i actuacions en els ensenyaments de l'FP inicial		Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial								1				1

		20170159		Programa Erasmus+ i projectes de mobilitat formativa i de cooperació europea		Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial		1										1

		20170175		Programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres en determinats ensenyaments		Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial				1								1

		20180042		Implantació de les actuacions en els ensenyaments de la Formació Professional - Comunicació prèvia de la prestació del servei d'assessorament		Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial				1								1

		20180043		Implantació de les mesures flexibilitzadores en els ensenyaments de l'FP inicial		Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial				1								1

		20180214		Programa d'innovació ActivaFP		Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial				1								1

		20150346		Concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent		Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics		1								1

		20150352		Borsa de treball de personal docent		Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics		1								1

		20151155		Concurs de trasllats del personal funcionari de carrera per proveir llocs de treball a la Inspecció d'Educació, i llocs de treball corresponents als cossos d'ensenyaments secundaris i de règim especial als instituts, instituts escola i seccions, a les escoles oficials d'idiomes i a les escoles d'art i superiors de disseny.		Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics		1								1

		20151157		Concurs de mèrits per seleccionar el director o directora dels centres educatius dependents del Departament d'Ensenyament.		Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics		1										1

		20151166		Obtenció de l'acreditació de directiu professional docent.		Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics						1				1

		20151173		Concurs de trasllats adreçat al personal funcionari de carrera del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en escoles i instituts escola i als dos primers cursos de l'ESO en instituts i instituts escola.		Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics		1								1

		20151176		Mobilitat i d'adjudicació de destinacions definitives per al professorat de religió en centres educatius públics dependents del Departament d'Ensenyament		Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics						1										1

		20151180		Promoció retributiva docent per estadis dels funcionaris docents de carrera, en pràctiques i interins en actiu i el professorat de religió.		Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics				1						1

		20170075		Concurs oposició per a l'accés al cos d'inspectors d'educació		Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics		1										1

		20170204		Avaluació del període de prova inicial d'interins i substituts		Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics								1				1

		20170205		Assignació de càrrecs no directius dels centres educatius públics		Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics		1										1

		20170206		Selecció de personal interí docent (pels directors de centres)		Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics								1								1

		20170207		Procediments disciplinaris als centres		Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics								1								1

		20170209		Procediment d'adjudicacions provisionals per al professorat de centres docents públics		Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics		1										1

		20170212		Acreditació de perfils professionals		Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics								1		1

		20150343		Atenció educativa domiciliària per malaltia prolongada		Direcció General de Currículum i Personalització								1		1

		20150353		Subvencions destinades a la realització de les escoles d'estiu adreçades al professorat de nivell no universitari		Direcció General d'Innovació, Recerca i Cultura Digital		1								1

		20170152		Pla pilot d'itineraris formatius específics (IFE)		Direcció General de Currículum i Personalització								1				1

		20170194		Servei d'intèrprets en llengua de signes catalana		Direcció General de Currículum i Personalització								1		1

		20180215		Programa d'innovació STEAMcat		Direcció General d'Innovació, Recerca i Cultura Digital				1								1

		20180090		Programa d'Innovació Pedagògica "Generació Plurilingüe (GEP): aprendre llengües estrangeres a través de les matèries"		Direcció General de Currículum i Personalització		1										1

		20150351		Reconeixement d'activitats de formació permanent adreçades al professorat d'ensenyament no universitari realitzades per entitats.		Direcció General d'Innovació, Recerca i Cultura Digital								1		1

		20151160		Premis extraordinaris de batxillerat		Direcció General de Currículum i Personalització		1								1

		20151162		Reconeixement individual d'activitats formatives a petició del professor/a interessat		Direcció General d'Innovació, Recerca i Cultura Digital								1		1

		20151179		Autorització dels centres de formació de persones adultes de titularitat pública que no depenen del Departament d'Ensenyament a impartir amb reconeixement els ensenyaments de llengües i els de competència digital.		Direcció General d'Innovació, Recerca i Cultura Digital								1				1

		20170154		Autorització de centres educatius per impartir formació per a les proves d'accés als cicles formatius de l'FP.		Direcció General d'Innovació, Recerca i Cultura Digital								1				1

		20170183		Procediment per a la selecció i acreditació de centres formadors i es regula el desenvolupament de les pràctiques acadèmiques externes en aquests centres		Direcció General d'Innovació, Recerca i Cultura Digital								1				1

		20170191		Autorització de centres a impartir el programa batxibac		Direcció General de Currículum i Personalització								1				1

		20170192		Prova externa per obtenir el títol de baccalauréat		Direcció General de Currículum i Personalització								1		1

		20170193		Autorització per cursar matèries de l'ESO i el batxillerat en modalitat no presencial		Direcció General de Currículum i Personalització								1		1

		20180235		Programa d'innovació pedagògica Apadrinem el nostre patrimoni		Direcció General d'Innovació, Recerca i Cultura Digital				1								1

		20180236		Programa d'innovació pedagògica Orientació educativa per a l'aprenentatge competencial orientador		Direcció General d'Innovació, Recerca i Cultura Digital				1								1

		20151174		Pràctiques dels estudiants dels graus de mestre i del master del professorat de secundària		Secretaria de Polítiques Educatives								1				1

		20170151		Programa d'Innovació Pedagògica Tecnologies Digitals per a l'Aprenentage		Secretaria de Polítiques Educatives		1										1

		20170195		Concurs "El Gust per la Lectura"		Secretaria de Polítiques Educatives		1								1

		20170197		Programa d'auxiliars de conversa		Secretaria de Polítiques Educatives								1				1

		20170200		Programa Avancem: Ensenyament i Aprenentatge integrat de les llengües		Secretaria de Polítiques Educatives								1				1

		20180234		Reconeixement de projectes d'innovació pedagògica de centres educatius		Secretaria de Polítiques Educatives				1								1

		20180211		Projecte pilot de qualificació professional per facilitar l'obtenció del títol de grau mitjà d'Atenció a Persones en Situació de Dependència		Direcció General d'Innovació, Recerca i Cultura Digital				1						1

		6 - No CCP		Catàleg de solucions tecnològiques per a centres		Direcció de Serveis						1						1

		11 - No CCP		Pla d'emergència del centre docent		Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics								1				1

		12 - No CCP		Selecció de càrrecs als centres		Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics						1						1

		13 - No CCP		Gestió de plantilles		Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics						1						1

		14 - No CCP		Propostes de les direccions de destinacions provisionals		Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics		1										1

		15 - No CCP		Selecció d'interins		Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics		1										1

		21 - No CCP		Programa Generació Plurilingüe (GEP)		Direcció General de Currículum i Personalització		1										1

		34 - No CCP		Autorització cursos monogràfics		Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial				1								1

		35 - No CCP		Autorització i renovació de l'horari escolar en jornada continuada a l'educació secundària obligatòria		Direcció General de Centres Públics				1								1

		36 - No CCP		Sol·licitud escolarització compartida (UEC)		Direcció General de Centres Públics								1				1

		37 - No CCP		Sol·licitud equipament centres educatius		Direcció General de Centres Públics				1								1

		38 - No CCP		Procediment expedient disciplinari abreujat personal docent		Secretaria General								1				1

		39 - No CCP		Acords de coresponsabilitat (ACDE)		Direcció General de Centres Públics						1						1

		40 - No CCP		Activitats complementàries		Direcció General de Centres concertats i Centres Privats								1				1

		41 - No CCP		Servei comunitari per als alumnes de secundària obligatòria		Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa								1				1

		63 - No CCP		Manifestació renovació o no directors període 4 anys		Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics								1								1

		64 - No CCP		Proposta de no continuïtat al centre de destinació provisional personal docent		Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics		1														1

		65 - No CCP		Jubilació incapacitat permanent		Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics								1								1

		66 - No CCP		Procediment expedient contradictori i no disciplinari personal docent		Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics						1						1

		67 - No CCP		Actuació control de Plagues		Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics								1				1

		68 - No CCP		Exàmens inicials de Salut / Exàmens de salut periòdics (4 anys)		Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics								1								1

		69 - No CCP		Responsabilitat patrimonial / Sinistres		Direcció de Serveis				1								1

		70 - No CCP		Procediment  de queixes presentades per l'alumnat, pares, professorat o altre persona interessada que gestioni la prestació del servei en un centre docent públic		Direcció General de Currículum i Personalització								1				1

		74 - No CCP		Sol·licitud de compatibilitat per a activitats públiques i/o privades personal docent		Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics								1								1

		75 - No CCP		Avaluació de la competència docent		Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics		1										1

		76 - No CCP		Jubilació voluntària		Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics								1								1

		77 - No CCP		Jubilació. Règim de classes passives		Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics								1								1

		78 - No CCP		Procediment expedient disciplinari personal docent		Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics								1								1

		79 - No CCP		Creació llocs treballs específics amb perfil professional		Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics		1										1

		80 - No CCP		Jubilació. Règim de classes passives		Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics								1								1

		81 - No CCP		Avaluació riscos de seguretat		Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics				1								1

		82 - No CCP		Coordinació activitats empresarials (Annex E)		Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics				1								1

		83 - No CCP		Procediment per a la tramitació de l'adaptació del lloc de treball		Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics				1								1

		86 - No CCP		Activitats extraescolars en llengua anglesa per a primària		Direcció General de Currículum i Personalització								1				1

		87 - No CCP		Admissió al llarg del curs		Direcció General de Currículum i Personalització						1						1

		88 - No CCP		Eleccions al consells escolars		Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics						1						1

		89 - No CCP		Participació voluntària en tribunals d'oposicions		Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics		1										1

		90 - No CCP		Servei de suport preventiu planificat de proximitat		Direcció de Serveis		1										1

		99 - No CCP		Excedències		Consorci d'Educació de Barcelona								1								1

		100 - No CCP		Permisos (direcció del centre)		Direcció del centre								1								1

		101 - No CCP		Permisos (Serveis territorials o Consorci d'Educació de Barcelona)		Consorci d'Educació de Barcelona								1								1

		102 - No CCP		Lactància		Consorci d'Educació de Barcelona								1								1

		103 - No CCP		Llicències (Serveis territorials o Consorci d'Educació de Barcelona)		Consorci d'Educació de Barcelona								1								1

		104 - No CCP		Permisos (Serveis territorials o Consorci d'Educació de Barcelona)		Consorci d'Educació de Barcelona								1								1

		105 - No CCP		Reduccions de jornada (Serveis territorials o Consorci d'Educació de Barcelona)		Consorci d'Educació de Barcelona								1								1

		106 - No CCP		Reduccions de jornada ( Direccions del centre		Direcció del centre								1								1

		107 - No CCP		Nòmina		Consorci d'Educació de Barcelona								1								1

		108 - No CCP		Reconeixement de triennis i estadis de promoció		Consorci d'Educació de Barcelona								1								1

		109 - No CCP		Serveis especials		Consorci d'Educació de Barcelona								1								1

		110 - No CCP		Absències per motius de salut		Consorci d'Educació de Barcelona								1								1

		111 - No CCP		Compatibilitat		Consorci d'Educació de Barcelona								1								1

		112 - No CCP		Permuta		Consorci d'Educació de Barcelona								1								1

		113 - No CCP		Serveis prestats		Consorci d'Educació de Barcelona								1								1

		114 - No CCP		Sol·licitud genèrica		Consorci d'Educació de Barcelona								1								1

		115 - No CCP		Informe EAP		Direcció General de Currículum i Personalització								1				1

		116 - No CCP		Informe NESE. Reconeixement de necessitats específiques de suport educatiu.		Direcció General de Currículum i Personalització						1						1

		117 - No CCP		Informe NEE. Previsió de suports i proposta d'escolarització		Direcció General de Currículum i Personalització						1						1

		118 - No CCP		Informe post obligatòria. Formació professional i programes professionalitzadors		Direcció General de Currículum i Personalització						1						1

		119 - No CCP		Suport. Protocol d'avaluació del suport complementari		Direcció General de Currículum i Personalització						1						1

		120 - No CCP		Equipament específic		Direcció General de Currículum i Personalització						1						1

		121 - No CCP		Informe social. NESE derivades de situacions socioeconòmiques o socioculturals especialment desafavorides.		Direcció General de Currículum i Personalització						1						1

		127 - No CCP		Talent creatiu i empresa		Direcció General d'Innovació, Recerca i Cultura Digital				1								1

		128 - No CCP		Concurs de mèrits per proveir llocs específics amb perfil professional de competència digital		Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics				1								1

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP

		No al CCP





Full3

		

		Recompte de Nivell e-Adm		Etiquetes de columna

		Etiquetes de fila		Gestió electrònica		Inici electrònic		Paper		Tot electrònic		(en blanc)		Total general

		Consell Català de Formació Professional						1		1				2

		Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu						4						4

		Consorci d'Educació de Barcelona						14						14

		Direcció de Serveis		1		2				3				6

		Direcció del centre						2						2

		Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa		1		4		7		10				22

		Direcció General de Centres Concertats i Centres Privats				1		2		4				7

		Direcció General de Centres Públics		1		6		1		1				9

		Direcció General de Currículum i Personalització		7				9		3				19

		Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial				5		9		4				18

		Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics		6		5		14		14				39

		Direcció General d'Innovació, Recerca i Cultura Digital				5		5		1				11

		Secretaria de Polítiques Educatives				1		3		2				6

		Secretaria General						1						1

		(en blanc)

		Total general		16		29		72		43				160





Full1

		Òrgan responsable		Nivell e-Adm

		Consell Català de Formació Professional		Paper

		Consell Català de Formació Professional		Tot electrònic

		Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu		Paper

		Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu		Paper

		Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu		Paper

		Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu		Paper

		Direcció de Serveis		Tot electrònic

		Direcció de Serveis		Tot electrònic

		Direcció de Serveis		Inici electrònic

		Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa		Gestió electrònica

		Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa		Paper

		Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa		Tot electrònic

		Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa		Tot electrònic

		Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa		Inici electrònic

		Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa		Inici electrònic

		Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa		Tot electrònic

		Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa		Tot electrònic

		Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa		Tot electrònic

		Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa		Tot electrònic

		Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa		Paper

		Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa		Tot electrònic

		Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa		Tot electrònic

		Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa		Tot electrònic

		Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa		Inici electrònic

		Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa		Paper

		Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa		Paper

		Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa		Inici electrònic

		Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa		Paper

		Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa		Paper

		Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa		Tot electrònic

		Direcció General de Centres Concertats i Centres Privats		Tot electrònic

		Direcció General de Centres Concertats i Centres Privats		Tot electrònic

		Direcció General de Centres Concertats i Centres Privats		Tot electrònic

		Direcció General de Centres Concertats i Centres Privats		Paper

		Direcció General de Centres Concertats i Centres Privats		Inici electrònic

		Direcció General de Centres Concertats i Centres Privats		Tot electrònic

		Direcció General de Centres Públics		Inici electrònic

		Direcció General de Centres Públics		Inici electrònic

		Direcció General de Centres Públics		Inici electrònic

		Direcció General de Centres Públics		Inici electrònic

		Direcció General de Centres Públics		Tot electrònic

		Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial		Tot electrònic

		Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial		Tot electrònic

		Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial		Tot electrònic

		Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial		Paper

		Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial		Paper

		Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial		Paper

		Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial		Paper

		Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial		Paper

		Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial		Paper

		Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial		Paper

		Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial		Paper

		Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial		Paper

		Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial		Tot electrònic

		Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial		Inici electrònic

		Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial		Inici electrònic

		Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial		Inici electrònic

		Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial		Inici electrònic

		Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics		Tot electrònic

		Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics		Tot electrònic

		Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics		Tot electrònic

		Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics		Tot electrònic

		Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics		Gestió electrònica

		Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics		Tot electrònic

		Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics		Gestió electrònica

		Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics		Inici electrònic

		Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics		Tot electrònic

		Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics		Paper

		Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics		Tot electrònic

		Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics		Paper

		Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics		Paper

		Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics		Tot electrònic

		Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics		Paper

		Direcció General de Currículum i Personalització		Paper

		Direcció General d'Innovació, Recerca i Cultura Digital		Tot electrònic

		Direcció General de Currículum i Personalització		Paper

		Direcció General de Currículum i Personalització		Paper

		Direcció General d'Innovació, Recerca i Cultura Digital		Inici electrònic

		Direcció General de Currículum i Personalització		Tot electrònic

		Direcció General d'Innovació, Recerca i Cultura Digital		Paper

		Direcció General de Currículum i Personalització		Tot electrònic

		Direcció General d'Innovació, Recerca i Cultura Digital		Paper

		Direcció General d'Innovació, Recerca i Cultura Digital		Paper

		Direcció General d'Innovació, Recerca i Cultura Digital		Paper

		Direcció General d'Innovació, Recerca i Cultura Digital		Paper

		Direcció General de Currículum i Personalització		Paper

		Direcció General de Currículum i Personalització		Paper

		Direcció General de Currículum i Personalització		Paper

		Direcció General d'Innovació, Recerca i Cultura Digital		Inici electrònic

		Direcció General d'Innovació, Recerca i Cultura Digital		Inici electrònic

		Secretaria de Polítiques Educatives		Paper

		Secretaria de Polítiques Educatives		Tot electrònic

		Secretaria de Polítiques Educatives		Tot electrònic

		Secretaria de Polítiques Educatives		Paper

		Secretaria de Polítiques Educatives		Paper

		Secretaria de Polítiques Educatives		Inici electrònic

		Direcció General d'Innovació, Recerca i Cultura Digital		Inici electrònic

		Direcció de Serveis		Gestió electrònica

		Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics		Paper

		Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics		Gestió electrònica

		Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics		Gestió electrònica

		Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics		Tot electrònic

		Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics		Tot electrònic

		Direcció General de Currículum i Personalització		Tot electrònic

		Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial		Inici electrònic

		Direcció General de Centres Públics		Inici electrònic

		Direcció General de Centres Públics		Paper

		Direcció General de Centres Públics		Inici electrònic

		Secretaria General		Paper

		Direcció General de Centres Públics		Gestió electrònica

		Direcció General de Centres concertats i Centres Privats		Paper

		Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa		Paper

		Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics		Paper

		Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics		Tot electrònic

		Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics		Paper

		Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics		Gestió electrònica

		Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics		Paper

		Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics		Paper

		Direcció de Serveis		Inici electrònic

		Direcció General de Currículum i Personalització		Paper

		Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics		Paper

		Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics		Tot electrònic

		Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics		Paper

		Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics		Paper

		Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics		Paper

		Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics		Tot electrònic

		Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics		Paper

		Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics		Inici electrònic

		Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics		Inici electrònic

		Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics		Inici electrònic

		Direcció General de Currículum i Personalització		Paper

		Direcció General de Currículum i Personalització		Gestió electrònica

		Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics		Gestió electrònica

		Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics		Tot electrònic

		Direcció de Serveis		Tot electrònic

		Consorci d'Educació de Barcelona		Paper

		Direcció del centre		Paper

		Consorci d'Educació de Barcelona		Paper

		Consorci d'Educació de Barcelona		Paper

		Consorci d'Educació de Barcelona		Paper

		Consorci d'Educació de Barcelona		Paper

		Consorci d'Educació de Barcelona		Paper

		Direcció del centre		Paper

		Consorci d'Educació de Barcelona		Paper

		Consorci d'Educació de Barcelona		Paper

		Consorci d'Educació de Barcelona		Paper

		Consorci d'Educació de Barcelona		Paper

		Consorci d'Educació de Barcelona		Paper

		Consorci d'Educació de Barcelona		Paper

		Consorci d'Educació de Barcelona		Paper

		Consorci d'Educació de Barcelona		Paper

		Direcció General de Currículum i Personalització		Paper

		Direcció General de Currículum i Personalització		Gestió electrònica

		Direcció General de Currículum i Personalització		Gestió electrònica

		Direcció General de Currículum i Personalització		Gestió electrònica

		Direcció General de Currículum i Personalització		Gestió electrònica

		Direcció General de Currículum i Personalització		Gestió electrònica

		Direcció General de Currículum i Personalització		Gestió electrònica

		Direcció General d'Innovació, Recerca i Cultura Digital		Inici electrònic

		Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics		Inici electrònic
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		Unitat		Tot electrònic		Inici electrònic		Gestió electrònica		Paper		(en blanc)		Total general

		Consell Català de FP		1						1				2

		Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu								4				4

		Direcció de Serveis		3		2		1						6

		DG d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa		10		4		1		7				22

		DG de Centres Concertats i Centres Privats		4		1				2				7

		DG de Centres Públics		1		6		1		1				9

		DG de Currículum i Personalització		3				7		9				19

		DG de FP Inicial i Ensenyaments de Règim Especial		4		5				9				18

		DG de Professorat i Personal de Centres Públics		13		5		5		4				39

		DG d'Innovació, Recerca i Cultura Digital		1		5				5				11

		Secretaria de Polítiques Educatives		2		1				3				6

		Secretaria General								1				1

				Tot electrònic		Inici electrònic		Gestió electrònica		Paper

				1						1

										4

										14

				3		2		1

										2

				10		4		1		7

				4		1				2

				1		6		1		1

				3				7		9

				4		5				9

				14		5		6		14
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		DG de Professorat i Personal de Centres Públics		5

		DG d'Innovació, Recerca i Cultura Digital		5
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Tot electrònic

Inici electrònic

Gestió electrònica

Paper

Nivell d'administració electrònica de processos per unitat



		



De gestió electrònica a tot electrònic

De paper a tot electrònic

2a fase (de setembre a desembre de 2019)



		



D'inici electrònic a tot electrònic

3a fase (d'octubre de 2020 a març de 2021)





 
TRACTAMENT SEGONS 

DESTINATARI 
 

Seu 
electrònica 

Portal de 
centres EACAT 

Portal 
empleat 

Com ho fem?  
...segons el destinatari una estratègia diferent! 

Diagnòstic de la situació actual 1 

6 



Objectiu: (compliment de la Llei 39/2015) 
• Accés electrònic dels interessats als tràmits 
• Sense paper a dins l’Administració 

Transformar tràmits  
paper-electrònic 

Desenvolupar un  
tramitador intern 

Gestió interna 

Com ens organitzem per arribar-hi? 
...fem un pla! 

La responsabilitat 
és de tots 

Pla  
ambiciós 

Diagnòstic de la situació actual 1 

7 
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Estructura institucional de l’organització del Pla 2 

Agents 
implicats 

Comitès de 
seguiment 
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Estructura Institucional de l’organització del pla 2 

Agents clau  

Qui Responsabilitats i tasques principals 

Servei d’Organització 

- Dirigir i fer seguiment del Pla. 
- Assessorar les unitats en la millora i simplificació dels tràmits. 
- Coneixement i difusió d’ús de les eines corporatives. 
- Seguiment de directrius corporatives del Departament de Polítiques Digitals. 

Àrea TIC 

- Construir eines clau per desenvolupar el Pla: el tramitador de centres, un repositori de 
documents que presenti el ciutadà. 

- Integrar aplicacions del Departament a les eines corporatives: eNOTUM, eCòpia, Signatura  
electrònica, Registre electrònic, Formulari electrònic, Portasignatures, ARESTA, etc.  

- Millorar aplicacions pròpies del Departament. 

Registre i atenció al 
ciutadà 

- Implantar la digitalització de tots els documents en paper que es presentin al Departament. 
- Atenció al ciutadà en usar els mitjans electrònics per iniciar tràmits amb el Departament. 

Arxiu - Donar suport en la gestió dels documents electrònics i establir criteris i eines. 

Assessoria Jurídica  - Assessorar en l’elaboració de nova normativa perquè s'adeqüi a la Llei 39/2015. 

Interlocutors de les 
unitats gestores 

- Expertesa en l’àmbit que representen. 
- Executar les tasques, complir els terminis del calendari i elaborar els productes 

previstos per assolir els objectius del projecte. 
- Tenir el reconeixement i l’autoritat  necessaris. 
- Dedicació parcial per executar el Pla. 
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Estructura Institucional de l’organització del pla 2 

Comitès de seguiment 

Comitè Lideratge Membres Calendari 
reunions Funcions i tasques 

Comitè 
directiu 

Secretària 
general  

Cap del 
Gabinet 
Tècnic 

Secretària general  
Cap del Gabinet Tècnic 
Cap del Servei d’Organització 
Sub-directors generals / caps 
d’unitat assimilats 

Mensual 

- Fer el seguiment i avaluació de l’estat del 
projecte a alt nivell. 

- Donar suport i instruccions al comitè tècnic. 
- Prendre decisions a partir de la informació 

que faciliti el comitè tècnic. 

Comitè 
tècnic 

Cap del 
Servei 
d’Organització 

Cap del Servei d’Organització 
Interlocutors d’Administració 
electrònica 
Àrea TIC 
Registre 
Arxiu 
Assessoria Jurídica 

Quinzenal 

- Fer el seguiment de les actuacions i tasques 
previstes al Pla. 

- Detectar i avaluar riscos, fer propostes i 
elevar-les al comitè directiu. 



TRAMITADOR DE CENTRES I ADAPTACIÓ DE 
LES ACTUALS APLICACIONS 
INFORMÀTIQUES 3 

Fàcils 
Des de casa 

24 x 7  

TRANSFORMAR ELS TRÀMITS INTERNS EN 
FORMAT ELECTRÒNIC: CENTRES I 
EMPLEATS PÚBLICS 2 

TRANSFORMAR ELS TRÀMITS EXTERNS EN 
FORMAT ELECTRÒNIC: CIUTADANS, 
EMPRESES I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 1 

ELEMENTS ESTRUCTURALS DE GESTIÓ 
INTERNA DEL DEPARTAMENT 4 

El tramitador intern com eina de 
tramitació entre els centres i el 
Departament, i entre ST i SC. 

Tota la gestió interna sense papers 

11 

Pla d’implantació de l’AE al Departament d’Educació 3 

Fàcils 
Des del lloc de treball 

24 x 7  



1. Revisar i actualitzar, si escau, l’inventari 
disponible actual de tràmits. 

2. Revisar i redissenyar els tràmits per suprimir 
colls d’ampolla i simplificar-los. 

3. Simplificar la documentació que es demana 
en els tràmits. 

4. Implantar els tràmits en format electrònic, en 
l’eina corporativa corresponent, i establir un 
pla de projecte per cadascun. 

TRANSFORMAR ELS TRÀMITS EXTERNS EN 
ELECTRÒNIC: CIUTADANS, EMPRESES I 
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 1 
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Pla d’implantació de l’AE al Departament d’Educació 3 

 
març - maig  de 2019 

 

 
30% al 2019 
70% al 2020 

 

 
juny - nov. 2019 

 

 
juliol  - des. 2019 

 



TRANSFORMAR ELS TRÀMITS INTERNS EN 
ELECTRÒNIC: CENTRES I EMPLEATS 
PÚBLICS 2 
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Pla d’implantació de l’AE al Departament d’Educació 3 

1. Revisar i actualitzar, si escau, l’inventari 
disponible actual de tràmits. 

2. Revisar i redissenyar els tràmits per suprimir 
colls d’ampolla i simplificar-los. 

3. Simplificar la documentació que es demana 
en els tràmits. 

4. Implantar els tràmits en format electrònic, en 
l’eina pròpia del tramitador de centres, i les 
que estableixi la DG de Funció Pública, i 
establir un pla de projecte per cadascun. 

 
març – maig de 2019 

 

 
2020 

 

 
juliol - des. de 2019 

 

 
juny - nov. de 2019 

 



TRAMITADOR INTERN DEL DEPARTAMENT 
(tEDU) I ADAPTACIÓ DE LES ACTUALS 
APLICACIONS INFORMÀTIQUES 3 

Pla d’implantació de l’AE al Departament d’Educació 3 

14 

1. Desenvolupar el tEDU i integrar-lo en el 
Portal de centre. 

2. Integrar les aplicacions informàtiques a les 
eines corporatives: 

 Fomularis electrònics 
 Signatura electrònica 
 Registre electrònic 
 eCòpia i Digitalització 
 Interoperabilitat 
 eNOTUM 
 ARESTA. 

 
2019 

 

 
2019-2020 

 



ELEMENTS ESTRUCTURALS DE GESTIÓ 
INTERNA DEL DEPARTAMENT 4 

Pla d’implantació de l’AE al Departament d’Educació 3 
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1. Registre: establir un pla de digitalització 
dels documents que es presenten al 
registre central i serveis territorials.  

2. Atenció a l’usuari: definir els empleats 
habilitats. 

3. Establir els criteris d’ús de les eines 
disponibles (Valisa electrònica, correu 
electrònic, eCòpia, eDigitalització, signatura 
electrònica, portasignatures digital) per 
eliminar el paper. 

 
març de 2019 

 
abril - oct. de 2020 

 

 
maig de 2019 

 



ELEMENTS ESTRUCTURALS DE GESTIÓ 
INTERNA DEL DEPARTAMENT 4 

Pla d’implantació de l’AE al Departament d’Educació 3 
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4. Potenciar l’ús de les eines corporatives als 
serveis centrals i serveis territorials. 

5. Potenciar l’ús de les eines corporatives als 
centres. 

6. Pla de gestió documental electrònic. 

7. Accés a dades i documents electrònics 
(presentats pel ciutadà i ser emissor de 
dades i documents a la PICA). 

8. Revisar i validar la normativa perquè 
s'adeqüi a la Llei 39/2015. 

 
continuada 

 
continuada 

 

 
maig 

 

 
2020 

 

 
continuada 

 



 
 
 

Pla d’implantació de l’AE al Departament d’Educació 3 

cronograma 

Punts de control Riscos 

 

 3/19 4/19 5/19 6/19 7/19 9/19 10/19 11/19 12/19 1/20 2/20 3/20 4/20 5/20 6/20 7/20 9/20 10/20 11/20 12/20 

1.1 Revisar i actualitzar, si escau, de 
l’inventari de tràmits del departament                     

1.2 Revisar i redissenyar els tràmits per 
suprimir colls d’ampolla i simplificar-los                     

1.3 Simplificar la documentació que es 
demana en els tràmits                     

1.4 Implantar els tràmits en electrònic, 
en l’eina corporativa                     

2.1 Revisar i actualitzar, si escau, de 
l’inventari disponible actual de tràmits                      

2.2 Revisar i redissenyar els tràmits per 
suprimir colls d’ampolla i simplificar-los                     

2.3 Simplificar la documentació que es 
demana en els tràmits                     

2.4 Implantar els tràmits en el TCEN o 
seguint DG Funció Pública                     
3.1 Desenvolupar el TCEN i integrar-lo 
en el Portal de centres                     
3.2 Integració de les aplicacions 
informàtiques a les eines corporatives                     
4.1 REGISTRE: pla de digitalització dels 
documents que es presenten al registre                      
4.2 ATENCIÓ a l’usuari: definir els 
empleats habilitats i les seves funcions                     

4.3 Establir els criteris i formació d’ús de 
les eines disponibles                      
4.4 Potenciar l’ús de les eines 
corporatives a SC i ST                     

4.5 Potenciar l’ús de les eines 
corporatives als centres                     
4.6 Establir un Pla per a la gestió 
documental electrònica i activar el Grup 
de Treball Multidisciplinar  

                    

4.7 Accés a dades i documents 
electrònics                      
4.8 Revisar i validar la normativa perquè 
sigui coherent amb la Llei 39/2015                     
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Resum executiu 4 

PUNTS CLAU PER   
GARANTIR L’ÈXIT DEL  

PROJECTE 
RISCOS 

AVALUACIÓ 



PUNTS CLAU PER A GARANTIR L’ÈXIT DEL PROJECTE 
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És un projecte estratègic i transversal que afecta gairebé totes les direccions generals: 
 
 És clau configurar un escenari on els diferents agents, òrgans, unitats o persones implicades tinguin 

clares les seves funcions i, per tant, les seves responsabilitats, així com les de la resta d’agents 
implicats en el projecte. 

 Els interlocutors d’administració electrònica han de tenir el suport dels respectius directors 
generals i han de ser actors actius en tot el procés, per la qual cosa caldrà valorar en cada cas quin 
alliberament de tasques ordinàries necessiten per dedicar-les a aquest projecte. 

 Tenir el suport de diferents agents externs al Departament mitjançant contractació específica dels 
àmbits següents: 

a. Construcció del tramitador intern de centres (TCEN). 
b. Diagramació de processos i diagramació de processos específics dels empleats públics. 
c. Organització i digitalització als centres docents. 
d. Gestió documental. 

 La resta d’agents han d’aportar i aplicar el coneixement i les habilitats inherents a l’àmbit 
d’especialització pel qual s’han incorporat a l’equip del projecte. 

Resum executiu 4 



AVALUACIÓ 
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 Periòdicament es donarà comptes al comitè directiu de l’evolució del Pla: 

a. Facilitant indicadors de cada eix. 

b. Reportant els elements de risc. 

c. Demanant els recursos necessaris. 

 Es faran reunions periòdiques amb els òrgans corporatius corresponents: 

a. Facilitant informació del desenvolupament del Pla al Departament. 

b. Demanant evolutius i correctius de les eines corporatives que s’utilitzin. 

 Al final del Pla es farà una avaluació global de l’execució d’aquest i, si escau, 
es faran propostes de millora. 

Resum executiu 4 



RISCOS 
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 És necessari disposar d’un pressupost específic per executar el Pla, 
especialment per temes TIC i contractes externs per redissenyar els tràmits 

 La figura dels interlocutors: 

 Per iniciar el Pla és absolutament necessari nomenar els interlocutors i que 
siguin alliberats d’alguna de les seves tasques perquè puguin tenir-hi la 
dedicació suficient. 

 Les contractacions externes: 

 És imprescindible la contracció externa d’algunes tasques (redisseny de 
processos, diagramació, pla de digitalització en les centres construcció del 
Tramitador de centres) per poder complir amb el calendari previst en el Pla, el 
qual ve condicionat pel compliment de la normativa (2/10/2020). 

 Tramitador de centres: 

 El desenvolupament informàtic del Tramitador de centres, atès que el volum 
més significatiu de tràmits que fa el Departament són els que es dirigeixen als 
centres. 

 Instruccions del Departament de Polítiques Digitals: 

 És necessari tenir i seguir d’instruccions específiques, especialment de la DG 
de Funció Pública pel que fa als tràmits dirigits als empleats públics. 

Resum executiu 4 
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