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Cursos de formació 2010 

CURS GESTIÓ DOCUMENTAL i  e-ADMINISTRACIÓ 

 
 
Lloc i Dates: 18-19 i 20 de novembre del 2010. Escola Tècnica Superior d´Ingenieria 
Informàtica. UPV, Camí de Vera s / n, València 46022 

 

Dijous 18: de 15.00 a 21.00h, a l´aula 1.1 

Divendres 19: de 10.00 a 14.00h i de 16.00 a 20.00h, a l´aula 1.2 

Dissabte 20: de 8.30 a 13.30h, a l´aula 1.2 

Hores lectives: 20 hores 

 

 

OBJECTIUS 

Conéixer la implicació de la gestió documental en la posada en marxa de l'e-
administració. Establir els conceptes bàsics i la normativa de suport. Conéixer els 
projectes que es duen a terme. Repassar i discutir sobre les estratègies i solucions 
pràctiques en cada un dels punts on ha d'actuar-se en relació amb la gestió 
documental.  

 

 

METODOLOGIA DEL CURS  

Es tracta d'un curs en què partint de les bases teòriques es plantegen  les possibles 
solucions pràctiques que estan disponibles en la implantació d'un sistema de gestió de 
documents electrònics en el context de l'e-administració. Es repassaran també les 
distintes iniciatives existents a Espanya i el seu grau de desenrotllament. Es fomentarà 
la interacció dels alumnes en el plantejament de casos pràctics i solucions. S'entregarà 
documentació sobre les distintes sessions. 
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PROGRAMA 

1. Introducció a la gestió de documents electrònics en el context de l'e-

administració 

1.1. Fonaments i context 

 Les bases de l'administració electrònica 

 Exemples de polítiques de gestió de documents electrònics en el marc 

de l'e-administració. 

  

 1.2. Legislació i normativa  

 El  marc estratègic i2010- una societat de la informació europea per al 

creixement i l'ocupació i el Pla d'acció sobre administració electrònica i 

2010.  

 Llei 11/2007. El cas espanyol. Legislació de referència i desplegament 

normatiu 

 Les normes ISO: 15489 de gestió de documents, 23081 de metadatos 

per a la gestió de documents. Altres normes ISO. Projecte d'ISO 30300 

 La funcionalitats dels sistemes de gestió de documents: MoReq2 

 

1.3. Els conceptes bàsics 

− Document electrònic,  

 Expedient electrònic 

− Arxiu electrònic 

−  

2. Com abordar-lo des d'una Administració?  

2.1. Què significa adaptar-se a la llei 11/2007?   
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 -  Principals processos 

2.2. Factors a tindre en compte. 

 Estratègia 

 Tecnologia 

 Regles 

 Persones 

 

3. L'aplicació pràctica: la posada en marxa de solucions per a l'e-administración 

1. Recepció/entrada de documents: 

• Entrada de documents per registre 

• Digitalització garantida de documents 

•  Altres entrades de documents 

2. Tractament dels documents electrònics 

• “trasllat” dels documents des del registre, 

• Incorporació dels documents interns 

• Contextualització dels documents 

• Formació i tancament d'expedients electrònics (índexs i 

foliat) 

•  Documents desmaterialitzats en dades 

3. Arxiu electrònic i conservació 

• Estratègia de conservació 

• Emmagatzemament 

• Anàlisi i gestió de  riscos 

• Disposició 

• Conversions i migracions  

4. Accés als documents electrònics 

• Punts d'accés per al ciutadà 
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• Criteris d'accés: accés d'interessats durant el tràmit, 

accés finalitzat el tràmit, accés intern 

• Intercanvi entre administracions 

• Eixida de documents i notificacions 

• Obtenció  de còpies 

 

4. Exemple d'iniciatives en marxa: El projecte corporatiu SIGeDA de la 

Generalitat de Catalunya 

 

 4.1. Context i antecedents 

 El sistema general de gestió de la documentació administrativa de 

la Generalitat de Catalunya.  

 Situació actual 

4.2. Acord de govern del projecte corporatiu SIGeDA 

 Antecedents 

 Iniciatives previstes 

4.3. Normalització i estandarització en SIGeDA 

 Objectius 

 Organització del projecte 

 Resultats i disseny de SIGeDA 

• Anàlisi de la situació actual 

• Disseny del model objectiu 

• Polítiques 

• Model d'informació 

• Model funcional 

• Cicle de vida 

• Tecnològic 
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• Seguretat 

• Firma electrònica 

• Digitalització 

4.4. Definició de línies de futur i noves iniciatives 

− Full de ruta 

 Estat actual i desenrotllament de noves iniciatives 

      

PROFESSORAT 

Carlota Bustelo Ruesta 

Llicenciada en Geografia i Història per la Universitat Complutense de Madrid. Diplomada en 

Arxivística i Documentació pel Centre d'Estudis Bibliogràfics i Documentarios de la Biblioteca 

Nacional. "Stage" en el Centre d'Informació de la Comissió de les comunitats Europees a 

Madrid. 

Darrere d'un breu pas treballant en el Centre de Documentació d'Arthur Andersen, des de 1984 

a 1996, va exercir la seua labor professional com a sòcia-directora de Gabinet d'Assessors 

Documentalistes, havent dirigit nombrosos projectes en el camp de l'Arxivística, la 

Biblioteconomia i la Documentació. Des de 1996 va començar una nova etapa professional 

amb la fundació d'INFORAREA, S.L., empresa  dedicada a  la consultoria en temes 

d'informació i documentació amb què ha realitzat nombrosos projectes per a clients tant del 

sector públic, com a privat a Espanya i Iberoamèrica. S'ha especialitzat en l'aplicació de 

tecnologies  informàtiques al tractament de la informació i la documentació, temes sobre els 

quals ha publicat diversos articles en congressos i revistes professionals. Com a part de la 

seua activitat professional ha sigut invitada a participar en nombrosos cursos i seminaris en 

diverses institucions (Universitat Carles III, Universitat de Santiago de Compostel·la, IIR, 

SEDIC, etc). Durant dos anys va ser professora associada de la llicenciatura de Documentació 

de la Universitat Carles III de Madrid i ha preparat el material de l'assignatura Gestió 

Documental de la Universitat Oberta de Catalunya. Des de 1999 és Membre del Consell 

Assessor de la Revista El professional de la Informació. Des de l'any 2003 va organitzar el 

Grup de treball CTN/50 (Comité Tècnic Nacional en Informació i Documentació) d'AENOR 

especialitzat en Rècords Management fins a la seua constitució en 2006 com Subcomité 1 
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Gestió documental i aplicacions, del que és actualment presidenta. Des del 2003 és també la 

Cap de la Delegació espanyola en el TC46/SC11 Arxives/Rècords Management d'ISO, en el 

que ha sigut anomenada Convenor del WG9. Rècords management requirements que treballa 

en la nova sèrie de normes 30200. 

Jaume Sardà Font 

Arxiver i gestor de documents; llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat 

Autònoma de Barcelona (UAB); Màster en Arxivística i Postgrau en Gestió de Documents 

Electrònics per la UAB. 

Des d'octubre de 1990 i fins a finals de 1993 va desenrotllar la seua labor professional en 

l'Institut Català d'Assistència i Servicis Socials (ICASS) de la Generalitat de Catalunya com a 

responsable de l'Arxiu central Administratiu. Posteriorment va passar a exercir funcions com a 

responsable de l'Arxiu central Administratiu del Departament de Benestar Social de la 

Generalitat de Catalunya, que el 5 de novembre del 2002 va passar a denominar-se 

Departament de Benestar i Família. Va ocupar este lloc de treball fins a abril del 2005, data en 

la qual s'incorpora a la Subdirecció General d'Arxius de la Direcció General de Patrimoni 

Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Des d'abril del 2008 

desenrotlla el seu treball professional com a cap de la Secció d'Innovació Tecnològica i Gestió 

Documental de la subdirecció general. Com a part de la seua activitat professional ha participat 

en diversos cursos i seminaris. És també vocal de la Comissió Nacional d'Accés, Avaluacio i 

Tria Documental (CNAATD), secretari del grup d'Innovació Tecnològica i coordinador i/o 

membre d'altres grups de treball de la subdirecció general (classificació, externalització), i 

també és membre del Comité AEN/CTN50/SC1 Gestió de documents i aplicacions de l'Agència 

Espanyola de Normalització (AENOR).   

 

 

 

Inscripció per correu electrònic a: administracio@cobdcv.es  

Per a qualsevol dubte podeu telefonar al 620707369                           
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