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2016-2020 de la UE  

Eliminar els obstacles 
digitals que s’oposen al 

Mercat Únic Digital i evitar 
la fragmentació que es pot 

generar en el context de 
transformació de les 

administracions públiques. 
  

OBJECTIU_  PRINCIPIS_ 

• Digital per defecte, les 
AAPP oferiran serveis 
digitals com opció preferent. 
 
• Principi d’una sola vegada, 
garantint que la ciutadania i 
empreses subministren la 
mateixa informació només 
una vegada a les AAPP. 
 
• Inclusió i accessibilitat de 
forma predeterminada. 
 

 

• Obertura i transparència, 
garantint que la ciutadania i 
empreses puguin tenir 
control d’accés i rectificació 
de les seves pròpies dades; 
control dels processos 
administratius que els 
involucren… 
 
• Transfronterer de forma 
predeterminada, facilitant la 
mobilitat dins el Mercat 
Únic. 
 

 

•Interoperabilitat de forma 
predeterminada, lliure 
circulació de dades i de 
serveis digitals en la UE. 
 
• Confiança i Seguretat, 
més enllà del compliment 
normatiu de protecció de 
dades, privacitat i seguretat 
de TI, integrant aquests 
elements en la fase de 
disseny. 
 

Pla d’Acció d’Administració Electrònica 
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Estratègia municipal per una administració digital - 2014 
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Transformació dels serveis públics al 
voltant de tres eixos estratègics: 

 

Govern digital 
 

Desenvolupament econòmic, 
social i ciutadà 

Territori 
intel·ligent 
 

• Desplegament d’infraestructures de 
telecomunicacions al territori i als 
edificis i instal·lacions municipals. 

 
• Desplegament intensiu d’eines per 

l’anàlisi i presa de decisions. 
 

• Aliances amb agents privats en un 
marc de col·laboració públic-privat. 
 

• Planificació de la contractació a llarg 
termini, incloent tecnologia de gestió 
intel·ligent. 
 

• Transformació de l’organització 
considerant els nous canals, formes 
de producció col·laborativa i perfils 
professionals d’acord amb aquesta 
estratègia. 
 

 



Escenari general per a les Administracions Públiques 
Agenda de projectes amb dimensió digital 

Transparència i Participació 

Presència i reputació  
a les Xarxes Socials 

Govern Obert: Dades obertes      

Projectes de Smart City 

Infraestructures de  
Telecomunicacions 

Business Intelligence 

Solucions de mobilitat 

Administració i serveis 
 Electrònics 

Seguretat i interoperabilitat 





 La transformació digital té una sèrie d’implicacions bàsiques per a les administracions públiques, que poden agrupar-se 
en diferents àmbits. 

Transformació digital de les administracions 
 

ESTRATÈGIA MODEL DE NEGOCI I 
GESTIÓ 

MODEL 
D’INFORMACIÓ 

SERVEIS I EXPERIÈNCIA 
D’USUARI 

TECNOLOGIES I EINES DIGITALS 

ATENCIÓ A DEMANDES CIUTADANES 

SERVEIS PÚBLICS 

 Accessibilitat 
 Disponibilitat 
 Inclusivitat 

INFORMACIÓ 

 Protecció de 
dades 

 Reutilització 
 Dades obertes 

CONTROL I 
ACCOUNTABILITY 

 Transparència 
 Govern Obert 
 Participació 

Ràpid accés als serveis 

Accés des de més 
devices /dispositius 

24/7 Accés i 
connectivitat 

Experiència única, 
personalització 

PALANQUES DE LA 
TRANSFORMACIÓ DIGITAL 

Palanques tecnològiques 

Palanques socials i polítiques de 
transformació 

Ciutadania 

 Eficiència de processos, 
capacitats digitals de 
l’organització, etc. 

 Sistema d’informació, 
dades obertes, analítica 
avançada, etc. 

 Serveis, aplicacions, 
eines, serveis “data-
driven”, CRM, etc. 

 Infraestructures, seguretat, monitorització, etc. 

 Govern Obert, etc. 

Administracions 
Públiques 

 Hiperconnectivitat, Internet de les Coses, 
Big Data, Analítica de les dades, Xarxes 
Socials, Intel·ligència Cognitiva, 
Tecnologies mòbils segures, Cloud 
computing i emmagatzematge de 
la informació, Interoperabilitat, 
Tecnologies de gestió d’accessos i 
identitat corporativa, Desenvolupament 
de les Smart Cities, Altres avenços, etc. 

 Capacitats de la ciutadania, Marc 
normatiu, Innovació, Talent, 
Emprenedoria, etc. 



GOVERNANÇA 

Ingredients clau  
de la transformació: 
(integració de disciplines) 

Gestió  del  
coneixement 

Infraestructures 
Tecnològiques 

Administració 
Digital 

Nous perfils  
professionals 

Reenginyeria  
de processos 

Seguretat  
Jurídica 

Formació  
Estratègica 



L’Estratègia de Transformació Digital 2017-2020 de 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat neix amb el 
propòsit de consolidar al municipi, el procés de 
transformació vers una societat incloent i 
cohesionada, on les tecnologies digitals siguin un 
catalitzador per a un creixement sostenible i el 
benestar de la ciutadania. 
 
La missió d’aquesta Estratègia és articular la 
transformació del Govern i de l’Administració 
municipal per afrontar els reptes plantejats per 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, per assolir 
majors cotes de qualitat en els serveis oferts, 
eficiència en la gestió dels recursos públics i 
satisfacció de la ciutadania i les empreses en la seva 
relació amb l’Administració. 
 
L’adopció d’aquesta estratègia no suposa un punt 
d’inflexió sinó un impuls renovat, ja que en els 
últims anys s’ha realitzat un important esforç per 
modernitzar l’Administració Municipal 

Estratègia de Transformació Digital 2017-2020  
Missió i valors 

Orientació a la 
ciutadania 
dels serveis 

públics 
Compromisos 
de qualitat i 

avaluació 
permanent 

Transparència 
i rendiment 
de comptes 

Col·laboració i 
aliances  

Innovació 

Estratègia de 
Transformació Digital  

 Full de ruta a través del 

temps 
 

 4 Eixos d’actuació claus 

 

 5 Objectius estratègics 
que es desglossen en objectius 
operatius específics 
 

 Desenvolupament a través de 

Plans Operatius bianuals 

valors 



Estratègia de Transformació Digital 2017-2020  
Objectius estratègics i eixos d’actuació 

OE1. Transformar l’estructura 
productiva de l’organització i 
facilitar el canvi cultural 

OE2. Desenvolupar la Governança 
Intel·ligent 

OE3. Desplegar l'Estratègia de 
Govern Obert 

OE4. Crear una oferta innovadora 
de serveis per a la ciutadania i 
eficient en la seva gestió 

OE5. Desplegar un nou model 
d’atenció integral i de qualitat per a 
la ciutadania i les empreses 

Revisar l’actual model organitzatiu per incrementar el bon rendiment del funcionament intern.  
Generació de sinergies amb altres agents tant públics com privats. Aprofitament de les 
possibilitats que ofereixen les TIC. Formació continua i desenvolupament de capacitats digitals. 
Lideratge organitzacional, canvi cultural i valor de les persones que realitzen la funció pública. 

Aconseguir una major eficiència en els processos interns. Digitalització de la tramitació interna i 
d’àrees clau de gestió de l’Administració municipal. Dotació de les infraestructures i les eines 
intel·ligent del territori. 

Desplegar l’Estratègia de Govern Obert. Transparència de l’activitat pública i el bon govern. 
Accés a la informació i a les dades de l’Administració municipal. Participació i col·laboració de la 
ciutadania en el nou disseny, redefinició i millora dels serveis públics i les iniciatives de 
l’Administració municipal en el territori. 

Transformar l’actual oferta de serveis públics i oferir nous serveis digitals, en qualsevol moment 
i en qualsevol lloc, inclusius i al mateix temps personalitzats, adaptant-se de manera àgil a les 
demandes presents i futures de la ciutadania, en les condicions adequades de confiança i 
seguretat. 

Establir un nou model d’atenció i comunicació amb l’Administració municipal que millori 
l’experiència de les persones usuàries i les empreses, caracteritzat per la seva agilitat, 
proactivitat, proximitat i la seva capacitat d’adaptació a les necessitats presents i futures. 

EIX 1. 
ADMINISTRACIÓ 

DIGITAL 

EIX 2.  
SERVEIS DIGITALS, 

INCLUSIUS I 
INNOVADORS 

EIX 3.  
MARC RELACIONAL 
AMB CIUTADANIA I 

EMPRESES 

EIX 4.  
TECNOLOGIES I 
EINES PER A LA 

TRANSFORMACIÓ 
DIGITAL 

Objectius estratègics (OE) Eixos d’actuació 



Eixos de l’estratègia de Transformació cultural i organitzativa 



Proposta d’actuació per al canvi cultural: l’Ajuntament 2030 
Dimensions del canvi organitzatiu 

Competències 
transversals 

Competències 
específiques per 
grup professional 

Relació de Llocs de 
Treball 

Competències dels 
Llocs de Treball 

A. Competències B. Llocs de treball 

Avaluació del talent 
Localització del 

talent 

C. Captació i selecció 

Cribatge del talent Atracció del talent 

Avaluació Acollida 

D. Desenvolupament 

Itineraris 
professionals 

Definició d’objectius 

Pla de 
Formació 

Oficina 2030 

Realització de 
tasques 



Proposta d’actuació per al canvi cultural: l’Ajuntament 2030 
A. Competències - marc de competències digitals 



OE2. Desenvolupar la Governança Intel·ligent 





Smart cities: Model de Gestió Integral 

Residus Enllumenat Videovigilància Trànsit Reg Edificis/Equipaments 

Sensors + domòtica 

Interconnexió 

• Projectes de nova 
urbanització 

• Manteniment/reposicions 
• Inversions/ reparacions 
• Contrates 
• Col.laboració pública/ 

privada 
• Operadors de 

Telecomunicacions 
• Estalvi energètic 
• Telegestió 
• Monitorització 
• Anàlisi de les dades 
• Predicció 

OPORTUNITATS 

CONCEPTES 

Plataforma de 
sensors i 
actuadors 

Emmagatzematge 

BD 

Control Central 
Monitorització i actuació 



Plataforma de sensors i actuadors 
(Sentilo) 

Enllumenat 
públic 

Big data 

Visor universal 3D Eines de Big Data i Business Intelligence 

Sondes 
ambientals 

Radar 
pedagògic 

Contenidors 
residus 

Servidor de mapes 
(GeoServer) 

Servidor BIM 
(BIMServer) 

Aps. de gestió 
GDMatrix, Rosmiman, 

GLPI, Gemweb, etc. 

... Geoposicio-
nament flotes 

Fotolinera 
Comptadors 

AGBAR 

Gestors i ciutadania 
Plataforma Smart Sant Feliu 

Altres fonts de 
dades 

 (xarxes socials, WS 
externs...) 





TELELECTURA: DADES DE DESPLEGAMENT 

 

25 

20 concentradors 

11,79 km2 

44.198 habitants 

20.139 comptadors 







Com seran els perfils professionals del futur? 

Amb més habilitats tecnològiques (Cloud 
Computing, Intel·ligència Artificial, Data Scientist i 
ASO Manager, Blockchain, criptomonedes…) 

 

Millors softs skills, com  la creativitat, resolució 
de problemes i pensament crític, habilitats 
socioemocionals… 

 

Canvi de paradigma laboral: amb un increment 
del treball on-line, major temporalitat, més 
internacionalitat i més actitud emprenedora. 

 




