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1. Introducció
En aquest manual es veuran els aspectes bàsics que cal tenir en compte per connectar-se
correctament a la seu electrònica, així com els errors més comuns que puguin produir-se.

2. Navegadors
Els navegadors per connectar-se a la seu electrònica són Internet Explorer, que,
normalment, està instal·lat per defecte als ordinadors que tenen Windows com a sistema
operatiu, o Mozilla Firefox versió ESR de 32 bits, que es pot descarregar en aquest enllaç
per Windows https://download.mozilla.org/?product=firefox-esr-latest-ssl&os=win&lang=esES o escollir en aquest llistat l’idioma/sistema operatiu preferit https://www.mozilla.org/enUS/firefox/organizations/all/.

2.1. Java
És necessari tenir instal·lada l’última versió de Java a l’equip per a poder realitzar els
processos de sol·licitud de forma correcta. Des del tauler de control del Java es pot
verificar la versió que està instal·lada a l’equip:

Des d’aquest enllaç es pot descarregar la última versió disponible. Amb la descàrrega,
serà necessari, a més, desinstal·lar les versions anteriors; des d’aquest enllaç
s’accedeix a un guió de com fer-ho.
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Respecte l’ús de l’eina, a la pàgina oficial, hi ha un apartat de consells bàsics per la
solució dels problemes més freqüents i un altre de preguntes generals.
Si en algun moment hi ha alguna acció que no generi resposta pot ser que el
navegador estigui bloquejant el Java, en aquest cas, haurà aparegut un avís com
aquest a la part superior de la pantalla:
Quan apareix aquest avís, cal prémer el botó “Permitir” i en una finestra posterior
caldrà seleccionar l’opció “Permitir y recordar”.

En algun cas, pot ser també que aparegui una finestra emergent com aquesta:

Quan apareix aquesta pantalla, es recomana clicar a l’opció “No tornar a mostra això
una altra vegada (...)” i després seleccionar “Executar”; d’aquesta manera evitarem
que vagi apareixent aquesta pantalla per cada acció que portem a terme.

3. Certificats
Per identificar-se a la seu electrònica, és necessari tenir (sigui instal·lat a l’ordinador o en
un dispositiu extern connectat a l’equip) un certificat digital de persona física (per consultar
els expedients relacionats amb la persona física) o un certificat de representant en cas
d’estar actuant en nom d’una altra persona (per exemple, com a representant d’una entitat)
(més informació sobre certificats digitals).
A la part superior dreta de la pantalla, veureu que hi ha el botó “Connectar” per poder fer la
identificació.
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En aquest procés, es demana seleccionar amb quin tipus de certificat es procedirà a la
identificació, que, actuant com a representant de persona jurídica, caldrà seleccionar el
botó “Certificat digital”:

Un cop a certificat digital, si se’n vol seleccionar un que no apareix en el llistat, caldrà
utilitzar l’opció “Selecció avançada” i després, escollir l’opció que es vulgui utilitzar, ja sigui
un certificat allotjat en una targeta connectada a l’equip, un certificat instal·lat a l’ordinador
o un certificat que estigui guardat en un arxiu:

Se seleccionarà el que s’utilitzarà prement el botó “Acceptar”. La identificació ens portarà al
perfil del ciutadà a la seu. És a dir, que ja es podrà accedir, d’una banda, a la seva carpeta
ciutadana:
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I de l’altra, iniciar tràmits mitjançant el botó “Tramitar” en els procediments disponibles per
a la tramitació electrònica, dins del catàleg de serveis que apareix al menú de l’esquerra.

Si no s’ha fet la identificació a la seu electrònica com a pas previ a iniciar la sol·licitud, en el
moment d’iniciar-la, es demanarà la identificació.

3.1. Més informació sobre certificats digitals
Informació general:
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica
https://www.sede.fnmt.gob.es/preguntas-frecuentes/certificado-de-persona-fisica
Obtenció de certificats:
https://www.sede.fnmt.gob.es/ca/certificados/certificado-de-representante/personajuridica/solicitar-certificado
https://www.youtube.com/watch?v=p19J0TOpIks

3.2. Ús del DNI electrònic
Cal recordar que l’ús del DNI electrònic només és per a persones físiques, no per a
actuar com a representants d’entitat.
S’han identificat alguns problemes amb el DNI electrònic: pot ser que el navegador no el
reconegui; si és el cas, cal descarregar els divers disponibles a
http://www.dnielectronico.es
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4. Seu electrònica
La seu electrònica es podria dividir en dues parts, una referent a la informació pública, a la
qual es pot accedir sense identificar-se de manera fefaent i una altra que requereix
d’identificació prèvia, ja sigui per poder accedir al registre electrònic com per poder accedir
a les dades que obren en poder de l’administració.

4.1. Informació pública. Calendari de dies laborals
En aquest apartat es podrà consultar el calendari de dies laborables, de forma intuïtiva
i totalment visual.
Aquesta informació és important ja que facilita ell còmput de terminis de manera veraç.

Cal tenir en compte que malgrat que a la seu electrònica s’hi pot accedir els 365 dies
de l’any durant les 24 hores del dia, si entrem una sol·licitud en un dia festiu, l’aplicació
permet entrar-la però no tindrà efectes fins al següent dia laborable, per tant, si entrem
una sol·licitud un dissabte, la data efecte serà el següent dilluns, sempre que aquest
sigui laborable.
https://seuelectronica.biguesiriells.cat/opensiac/action/calendariolaboral?method=enter
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5. Queixes i suggeriments
L’Ajuntament, en compliment de la legislació en matèria que obliga a disposar d’un canal
de queixes i suggeriments, posa a disposició de la ciutadania el present servei, amb la
finalitat de facilitar l’accés a les persones que es relacionen amb l’administració. Per a l’ús
d’aquest canal, no és necessària la identificació fefaent, per la qual cosa es facilita la
participació de la ciutadania.

Al menú lateral esquerre, hi trobareu l’opció, a la qual s’hi pot accedir a través d’aquest
enllaç:
https://seuelectronica.biguesiriells.cat/opensiac/action/quejassugerencias?method=enter
L’enllaç ens porta a la següent pantalla, des de la qual podrà enviar, a través d’un
formulari, queixes o suggeriments de millora. Per això, l’Ajuntament posa a disposició el
formulari que teniu aquí sota, en el qual només cal omplir els camps tal i com s’indica.
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Correu electrònic: correu a través del qual es contactarà amb la persona que hagi fet la
queixa per respondre. És imprescindible que el correu sigui vàlid i que la persona que fa la
queixa o el suggeriment hi tingui accés, per tal de poder rebre la resposta.
Nom: nom de la persona a qui va dirigida la queixa o el suggeriment, per tal que qui
atengui la consulta sàpiga a qui dirigir-se
Queixa o suggeriment: explicació del motiu de la seva queixa o suggeriment, explicat el
més àmpliament possible, per tal que se’n pugui comprendre el motiu de l’enviament.. A
continuació cal prémer el botó “Enviar”.

6. Catàleg de serveis
Des d’aquest apartat es poden iniciar els múltiples tràmits que estan a disposició de la
ciutadania a la seu electrònica, així com veure’n tota la informació de cada un i la
documentació que es necessita per a poder tramitar-los.
Cal clicar a “Catàleg de serveis” del menú de l’esquerra, des del següent enllaç:
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https://seuelectronica.biguesiriells.cat/opensiac/action/main?method=enter

Cal anar a “Informació” o a “Tramitar” segons el que desitgem fer. Si entrem, per exemple,
a la informació del procediment de “Justificació de subvencions atorgades a les entitats”,
veurem que ens mostra la informació rellevant del tràmit, així com el responsable del
tràmit, el canal de presentació, el termini de presentació o com la documentació que cal
presentar complimentada juntament amb la pròpia instància que es genera des de la
mateixa seu, un cop cliquem a tramitar. És important anar primer a l’apartat d’informació
per tal d’assegurar-se que quan tramitem el procediment no ens hem descuidat cap dels
documents obligatoris per la tramitació del procés i per saber com cal presentar-los.
Si optem per tramitar, accedirem directament al formulari web de la sol·licitud, que
requerirà identificació fefaent prèvia. Una vegada omplerta la sol·licitud i adjuntats els
documents necessaris, la pròpia seu li facilitarà un justificant de presentació amb un
número de registre que li permetrà conèixer l’estat del tràmit en qualsevol moment.

7. Tauler d’edictes
https://seuelectronica.biguesiriells.cat/opensiac/action/infopublica?method=enter&edictos=1
En aquest apartat es publiquen tots els anuncis i edictes de l’Ajuntament de Bigues i Riells
del Fai i de les altres administracions. Substitueix al tauler físic d’edictes de l’Ajuntament.
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8. Àrea privada
8.1. Carpeta ciutadana
La carpeta ciutadana permet fer consultes sobre les sol·licituds, notificacions,
expedients i documents presentats per la persona a l’Ajuntament de Bigues i Riells del
Fai i gestionar la informació personal de què disposa l’Ajuntament

8.2. Les meves dades
Des d’aquest apartat podrem consultar les nostres dades d’identificació:

8.3. Les meves sol·licituds
En aquest apartat es poden fer cerques avançades de les nostres sol·licituds en base
al que indiquem en algun dels camps. Com més camps omplim, més acurades seran
les cerques i més precisos els resultats.
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8.4. Els meus expedients
En aquest apartat podrem veure fàcilment els expedients que tenim oberts, cal tenir en
compte que podrem visualitzar tots aquells expedients dels quals en siguem la
persona interessada principal. Així, es posa a disposició de la persona interessada la
possibilitat de consultar-lo en qualsevol moment.

8.5. Els meus documents
En aquest apartat podem veure els documents que tenim associats al nostre usuari;
són aquells documents que es troben en el repositori de documents, del qual en
formaran part només aquells que siguin objecte de ser reutilitzats.

8.6. Les meves notificacions
En aquesta secció podrem veure si tenim alguna notificació i l’estat de la notificació,
així com accedir a totes aquelles notificacions que formin part del nostre historial.
Les persones obligades a relacionar-se amb l’administració per mitjans electrònics
sempre seran notificades a través de la seu electrònica. Pel que fa a les persones
físiques no obligades, que hagin prestat la seva conformitat en rebre notificacions
electròniques, també seran notificades per la mateixa via. En el cas de les persones
físiques no obligades que no presten la conformitat, seran notificades per dues vies: a
través de la seu electrònica i en paper. D’aquesta manera, encara que no hi donin la
conformitat, si en algun moment accedeixen a la seu, tenen la notificació a la seva
disposició. A efectes del còmput de terminis, prevaldrà la data del primer mitjà a través
del qual hagin accedit a la notificació.
Si en la vostra sol·licitud, faciliteu un correu electrònic, sempre que l’ajuntament us faci
una notificació telemàtica rebreu un avís de posada a disposició al vostre correu
electrònic. Cal tenir en compte que malgrat l’avís, la notificació no s’entendrà com a
llegida fins que es produeixi l’accés a través de la seu electrònica. Per poder fer
l’accés i que la notificació no s’entengui com a rebutjada, disposeu de 10 dies naturals
des de la posada a disposició.

Quan realitzeu l’accés a la notificació a través de la vostra carpeta ciutadana, cal clicar
a “Confirmar lectura” per tal que es descarregui el document. Fins que no n’hàgiu
confirmat la lectura, no us la podreu descarregar. Aquesta confirmació seria
l’equivalent a justificant de recepció que ens fa signar correus quan ens porta una
carta certificada i amb justificant de recepció (el paperet rosa).

8.7. Verificació de documents electrònics
Una altra de les eines de què disposa la seu electrònica és el verificador de
documents. Aquest permet comprovar, mitjançant el codi de verificació segura (CVS o
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CSV), que el document que tenim en paper és el mateix que el que obra en poder de
l’Ajuntament, i per tant, permet accedir a l’original electrònic i, a més, permet
comprovar l’autenticitat de la firma.
S’hi accedeix, des del menú lateral de l’esquerra, a través del següent enllaç:
https://seuelectronica.biguesiriells.cat/opensiac/action/consultadocumentos?method=e
nter
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Només cal introduir el captcha per seguretat (les lletres que es mostren a la imatge),
introduir el CVS del document que vulguem verificar i prémer el botó “Consultar”. El
CVS el trobarem sota del codi de barres, a la capçalera del document.

9. Cas pràctic concret: subvencions
Per a poder tramitar, simplement cal accedir al tràmit que desitgem, sigui des de la prèvia
consulta de la informació, al final de tot o des del botó “Tramitar”.

La recomanació és llegir prèviament tota la informació del tràmit per poder preparar, abans
d’iniciar la tramitació, tota la documentació que requereix, descarregar els pdf editables i
complimentar-los degudament, de manera que en el moment d’iniciar el tràmit ja ho
tinguem tot a punt.
Podreu accedir-hi a través d’aquest enllaç:
https://seuelectronica.biguesiriells.cat/opensiac/action/tramitesinfo?method=enter&id=12

Aquí podreu trobar la informació de la documentació a presentar (vermell obligatori, blau
opcional) i a continuació, a l’apartat “Fitxers annexos” hi trobareu els formularis específics,
que caldrà que seleccioneu segons la subvenció a la qual vulgueu concórrer:
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Seguidament, al final de l’explicació, hi trobareu el botó per tramitar:

Un cop al formulari de tramitació, caldrà que complimenteu totes les dades sol·licitades i
accepteu les condicions respecte la informació relativa a la protecció de dades (tingueu en
compte que sense aquesta acceptació explícita no es pot continuar amb el tràmit):
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Una vegada complimentat el formulari i acceptades les condicions, passareu al següent
apartat, que és el d’adjuntar la documentació. En cas que vulgueu adjuntar documentació no
requerida, podeu afegir-la-hi sempre indicant la denominació i pujant el fitxer desitjat.

Després d’haver aportat la documentació necessària, sumada al formulari que haureu
omplert, cal clicar al botó “Registrar” i, en aquest moment, s’emetrà un justificant de
l’assentament realitzat amb totes les garanties, en el qual hi queda reflectida l’operació que
acabeu de realitzar. En aquest justificant hi consta el número de registre d’entrada i la
documentació que hi heu adjuntat.

Tingueu en compte que no haureu finalitzat el tràmit fins que hàgiu arribat al pas 4, després
de registrar.

