
Jordi Serra Serra

V Jornada Valenciana de Documentació:
Professionals per a una ciutadania Informada

València, 14 de febrer de 2020

La gestió documental
basada en dades



“We should stop talking about
putting things in systems”

Cassie Findlay, 2014



Modernització de la gestió documental
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Motors tecnològics de l’evolució: col·laboració

GD

Tecnologia de 
col·laboració 
al núvol

Robotització i 
machine
learning

Datificación
de la gestión

Entorns de treball integrats: compartició per 
defecte i federació de continguts (dissolució del 
document-objecte dins el conjunt de l’entorn
col·laboratiu).

Rapidesa en la posada en producció (reducció del 
desenvolupament).



Motors tecnològics de l’evolució: robotització

GD

Tecnologia de 
col·laboració 
al núvol

Robotització i 
machine
learning

Datificación
de la gestión

Defunció del treball administratiu, base tradicional 
de la gestió documental: el 100% de les tasques de 
gestió documental poden ser automatitzades.

I les regles de gestió documental es poden aplicar 
de forma aliena als sistemas que contenen els
documents.



Motors tecnològics de l’evolució: datificació

GD

Tecnologia de 
col·laboració 
al núvol

Robotització i 
machine
learning

Datificación
de la gestión

S’incorporen a la gestió documental postulats de 
servei i tractament propis de l’explotació 
(normalització, reutilització, etc.)

Difuminació del concepte de sèrie documental, 
base de la definició dels cicles de vida tradicionals.



Hipòtesi (metodològiques) de partida

L’organització informada tendeix de forma natural a la millora

L’organització només està informada quan té dades (processables)

La gestió de la informació només importa als professionals de la gestió de la informació

La gestió documental (i/o de la informació) és un servei

El servei només és realment efectiu quan es governa de forma integrada la informació
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L’organització informada tendeix 
de forma natural a la millora
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Sol·licituds 
d’accessibilitat

Obres en 
execució

Alumnes amb 
disc. motriu

Assignacions
de vetllador

Prog. innovació 
en mobilitat
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L’organització només està informada 
quan té dades (processables)
...i si pot ser fiables (certes)
...i si pot ser consistents

...i si pot ser de forma sostenible
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La gestió de la informació només 
importa als professionals de la 

gestió de la informació
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OBJECTE
DE NEGOCI

TRÀMIT 1

TRÀMIT 3

TRÀMIT 2

TRÀMIT 4

360º



La gestió documental
(i/o de la informació)

és un servei
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Un servei d’informació...

...per a l’analista

...per al controlador (compliance)

...per al gestor



El servei només és realment 
efectiu quan es governa de 

forma integrada la informació
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Proposta metodològica
... en cinc passos





...que implica relacionar



...que implica relacionar

Què ens cal?

Visió global (transcompetencial)

Sistema (i si escau eina) 
de governança integrada

de la informació

Què assolim?

Coneixement del territori
(què hi ha)

Control de les actuacions sobre el territori
(què hi fem)



Identificació

Mapeig de dades

Mapeig de referències (doc.)

Mapeig de sistemes (aplic.)

Mapeig de sèries documentals

Mapeig de processos

Mapeig d'agents



Sistema de governança integral de la informació: un exemple

Mapeig de dades

Mapeig de referències (doc.)

Mapeig de sistemes (aplic.)

Mapeig de sèries documentals

Mapeig de processos

Mapeig d'agents
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Sistema de governança integral de la informació: un exemple

Mapeig de dades

Mapeig de referències (doc.)

Mapeig de sistemes (aplic.)

Mapeig de sèries documentals

Mapeig de processos

Mapeig d'agents

Una eina desenvolupada
específicament per a la governança

multinivell de la informació...
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Sistema de governança integral de la informació: un exemple

Mapeig de dades

Mapeig de referències (doc.)

Mapeig de sistemes (aplic.)

Mapeig de sèries documentals

Mapeig de processos

Mapeig d'agents

... amb indicadors per al 
govern en temps real dels

processos, els sistemes, les 
dades i els equips
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Base per a l’anàlisi i la planificació: un exemple

Reestructuracions orgàniques o anàlisi de 
dimensionament i distribució de competències

AG

Anàlisi d'optimització de fluxos, millores en 
processos i canvis normatius

PR

Anàlisi de normalització, concentració i 
supressió de sèries documentals

SE

Anàlisi de deficiències en seguretat i 
traçabilitat, millora de funcionalitats i 
interoperabilitat (pla de sistemes)

SI

Normalització de documents, substitució de 
documents per evidències basades en dades

RE

Anàlisi de qualitat de dades, normalització de 
dades i detecció de necessitats d'informació

DAMapeig de dades

Mapeig de referències (doc.)

Mapeig de sistemes (aplic.)

Mapeig de sèries documentals

Mapeig de processos

Mapeig d'agents
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...que implica transformar



Què ens cal?

Solucions per a la transformació

Referents per a la normalització
(diccionaris, dominis comuns, MD)

Integració estratégica i operativa ORG - TIC

Què assolim?

Dada normalitzada en origen

Gestió basada en la dada

...que implica transformar



Proceso (tramitación)

Alumno
solicita
beca

Evaluador
valora

petición

Decano
resuelve

concesión

Expediente

Jordi Serra solicito 1700 
EUR para cursar MGDIE con 
fecha  22/10/2011

En relación con la solicitud 
del Sr. Jordi Serra de 1700 
EUR para cursar MGDIE con 
fecha  22/10/2011, yo, Sara 
Vidal, valoro positivamente la 
solicitud con fecha 
26/10/2011

En relación con la solicitud 
del Sr. Jordi Serra de 1700 
EUR para cursar MGDIE con 
fecha  22/10/2011, valorada 
positivamente por el Sr. Sara 
Vidal con fecha 26/10/2011, 
yo, Mònica Gómez, concedo 
el importe solicitado con 
fecha 28/10/2011



Jordi Serra Jordi Serra Jordi Serra

Solicito 1700 EUR Solicito 1700 EUR Solicito 1700 EUR

Para cursar MGDIE Para cursar MGDIE Para cursar MGDIE

Con fecha 22/10/2011 Con fecha 22/10/2011 Con fecha 22/10/2011

Sara Vidal Sara Vidal

Valoro positivamente Valoro positivamente

Con fecha 26/10/2011 Con fecha 26/10/2011

Mònica Gómez

Concedo

Con fecha 28/10/2011

Proceso (tramitación)

Alumno
solicita
beca

Evaluador
valora

petición

Decano
resuelve

concesión
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Sara Vidal Sara Vidal

Valoro positivamente Valoro positivamente

Con fecha 26/10/2011 Con fecha 26/10/2011

Mònica Gómez

Concedo

Con fecha 28/10/2011

Proceso (tramitación)

Alumno
solicita
beca

Evaluador
valora

petición

Decano
resuelve

concesión

EXPEDIENTE



En relación con la solicitud 
del Sr. Jordi Serra de 1700 
EUR para cursar MGDIE con 
fecha  22/10/2011, valorada 
positivamente por el Sr. Sara 
Vidal con fecha 26/10/2011, 
yo, Mònica Gómez, concedo 
el importe solicitado con 
fecha 28/10/2011

En relación con la solicitud 
del Sr. Jordi Serra de 1700 
EUR para cursar MGDIE con 
fecha  22/10/2011, yo, Sara 
Vidal, valoro positivamente la 
solicitud con fecha 
26/10/2011

Jordi Serra

Solicito 1700 EUR

Para cursar MGDIE

Con fecha 22/10/2011

Sara Vidal

Valoro positivamente

Con fecha 26/10/2011

Mònica Gómez

Concedo

Con fecha 28/10/2011

Jordi Serra solicito 1700 
EUR para cursar MGDIE con 
fecha  22/10/2011

Tradicionalment tot procés ha tingut una part documental i un registre 
de control.



En relación con la solicitud 
del Sr. Jordi Serra de 1700 
EUR para cursar MGDIE con 
fecha  22/10/2011, valorada 
positivamente por el Sr. Sara 
Vidal con fecha 26/10/2011, 
yo, Mònica Gómez, concedo 
el importe solicitado con 
fecha 28/10/2011

En relación con la solicitud 
del Sr. Jordi Serra de 1700 
EUR para cursar MGDIE con 
fecha  22/10/2011, yo, Sara 
Vidal, valoro positivamente la 
solicitud con fecha 
26/10/2011

Jordi Serra

Solicito 1700 EUR

Para cursar MGDIE

Con fecha 22/10/2011

Sara Vidal

Valoro positivamente

Con fecha 26/10/2011

Mònica Gómez

Concedo

Con fecha 28/10/2011

Jordi Serra solicito 1700 
EUR para cursar MGDIE con 
fecha  22/10/2011

Durant molt temps el pes evidencial i de gestió s’ha fet recaure en 
l’element documental.



En relación con la solicitud 
del Sr. Jordi Serra de 1700 
EUR para cursar MGDIE con 
fecha  22/10/2011, valorada 
positivamente por el Sr. Sara 
Vidal con fecha 26/10/2011, 
yo, Mònica Gómez, concedo 
el importe solicitado con 
fecha 28/10/2011

En relación con la solicitud 
del Sr. Jordi Serra de 1700 
EUR para cursar MGDIE con 
fecha  22/10/2011, yo, Sara 
Vidal, valoro positivamente la 
solicitud con fecha 
26/10/2011

Jordi Serra

Solicito 1700 EUR

Para cursar MGDIE

Con fecha 22/10/2011

Sara Vidal

Valoro positivamente

Con fecha 26/10/2011

Mònica Gómez

Concedo

Con fecha 28/10/2011

Jordi Serra solicito 1700 
EUR para cursar MGDIE con 
fecha  22/10/2011

Progressivament el pes de la gestió s’ha anat desplaçant cap al registre, 
però mantenint l’element documental com a base d’arxiu.



En relación con la solicitud 
del Sr. Jordi Serra de 1700 
EUR para cursar MGDIE con 
fecha  22/10/2011, valorada 
positivamente por el Sr. Sara 
Vidal con fecha 26/10/2011, 
yo, Mònica Gómez, concedo 
el importe solicitado con 
fecha 28/10/2011

En relación con la solicitud 
del Sr. Jordi Serra de 1700 
EUR para cursar MGDIE con 
fecha  22/10/2011, yo, Sara 
Vidal, valoro positivamente la 
solicitud con fecha 
26/10/2011

Jordi Serra

Solicito 1700 EUR

Para cursar MGDIE

Con fecha 22/10/2011

Sara Vidal

Valoro positivamente

Con fecha 26/10/2011

Mònica Gómez

Concedo

Con fecha 28/10/2011

Jordi Serra solicito 1700 
EUR para cursar MGDIE con 
fecha  22/10/2011

L’orientació a dades implica desplaçar el focus de la gestió i de l’arxiu cap 
a les dades, sempre que aquestes estiguin autentificades.



Jordi Serra

Solicito 1700 EUR

Para cursar MGDIE

Con fecha 22/10/2011

Sara Vidal

Valoro positivamente

Con fecha 26/10/2011

Mònica Gómez

Concedo

Con fecha 28/10/2011

Per aconseguir aquesta autentificació, l’orientació a dades implica 
gairebé sempre la transformació dels sistemes generadors.



En relación con la solicitud 
del Sr. Jordi Serra de 1700 
EUR para cursar MGDIE con 
fecha  22/10/2011, valorada 
positivamente por el Sr. Sara 
Vidal con fecha 26/10/2011, 
yo, Mònica Gómez, concedo 
el importe solicitado con 
fecha 28/10/2011

En relación con la solicitud 
del Sr. Jordi Serra de 1700 
EUR para cursar MGDIE con 
fecha  22/10/2011, yo, Sara 
Vidal, valoro positivamente la 
solicitud con fecha 
26/10/2011

Jordi Serra solicito 1700 
EUR para cursar MGDIE con 
fecha  22/10/2011

En aquest context només necessitem
documents-objecte...

• Quan es reben en format 
d’objecte signat o multimèdia

• Quan han de tenir efectes 
externs de forma independent



...que implica desvincular



Què ens cal?

Repositori de confiança
(node d’interoperabilitat interna)

Què assolim?

Dada única, fiable i actualitzada

...que implica desvincular





B
U
S



Big Data
(noSQL DB)



BI
(explotación)



BI
(explotación)

GD
(ficheros)



BI
(explotación)

GD
(ficheros)

MD
(transaccionales)



BI
(explotación)

GD
(ficheros)

MD
(transaccionales)

MD
(referenciales)

Podemos
normalizar

aquí...

O aquí...O aquí...

O aquí.



SI Departamentals
RALC, GEDAC, 

ESFER@, SIDIE...

SI Corporatius
PICA, GSIT, GForms, 
Tramitador genèric...

SI Ajuntament
Fons Social, SAP RH...

SI CEB
Ajuts menjador, RESEE, 

Base de dades 
centres... 

Dada única

Un exemple...



...que implica personalitzar



Què ens cal?

Eines de visualització de la informació

Servei de generació
de productes d’informació

Què assolim?

Ús intensiu de les dades de gestió

Proactivitat en la presa de decisions

...que implica personalitzar



SI Departamentals
RALC, GEDAC, 

ESFER@, SIDIE...

SI Corporatius
PICA, GSIT, GForms, 
Tramitador genèric...

SI Ajuntament
Fons Social, SAP RH...

SI CEB
Ajuts menjador, RESEE, 

Base de dades 
centres... 

Dada única Entorns de
visualització

Un exemple...



...que implica automatitzar



Què ens cal?

Integració entre sistemes

o Robotització (RPA)

Què assolim?

Garantir l’actualitat de la dada

Mantenir el servei a un cost sostenible

Donar resposta a una demanda exponencial

...que implica automatitzar



SI Departamentals
RALC, GEDAC, 

ESFER@, SIDIE...

SI Corporatius
PICA, GSIT, GForms, 
Tramitador genèric...

SI Ajuntament
Fons Social, SAP RH...

SI CEB
Ajuts menjador, RESEE, 

Base de dades 
centres... 

Dada única Entorns de
visualització

Un exemple...



Un exemple...



Aprenentatges



El major potencial de les dades no resideix en el seu ús estadístic, sinó en 
el seu ús durant la gestió, que és on les decisions estratègiques es 
transformen en decisions operatives i, per tant, incideixen en el món real.

La clau de la datificació no és analitzar documents, sinó analitzar les 
decisions que es prenen en el curs de cada procés i les condicions en
què es prenen.

En la presa de decisions realment només importen les dades i la seva
fiabilitat. Si les dades s'autentifiquen, el document pot acabar 
esdevenint una mera formalitat.



La normalització i la concentració de la informació altera les estructures 
de poder tàcit a les organitzacions. Per aquest motiu la primera batalla a 
lliurar és la despatrimonialització de la informació dins l’organització. 

La lectura encertada del moment ha de guiar la planificació i el 
dimensionament dels projectes de transformació.

La disponibilitat de dades certes i en temps real es converteix en una 
prova de maduresa per a les organitzacions, ja que obliga a repensar de 
forma integral la definició de polítiques, plans i operatives de treball.

La disponibilitat d'una dada única i fiable obre noves perspectives pel que es 
refereix a l'analítica predictiva i la intel·ligència artificial aplicades a la gestió.



Jordi Serra Serra
serra@ub.edu

V Jornada Valenciana de Documentació:
Professionals per a una ciutadania Informada

València, 14 de febrer de 2020

Moltes gràcies

mailto:serra@ub.edu
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