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Com és la ciutadania del s.XXI ?



Digital i mòbil



“nadius digitals”



http://pennystocks.la/internet-in-real-time/

<a href="http:/pennystocks.la/internet-in-real-time/" target="_blank"><img src="http:/pennystocks.la/internet-in-real-time/images/social/internet600.png" border="0" width="600" height="315" /></a><br /><span style="font-size: 12px;">Click the image to op


I com veu la ciutadania l’administració ? 
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https://vimeo.com/37379526


Li fem perdre el temps



Complexa, 
burocrática, 
ineficient…



I quina administració volem ? (i necessitem)



Més eficient  digital per defecte



Més oberta, transparent i segura



Més senzilla, 
flexible i proactiva



Principis i reptes de l’administració digital 



Centrada en el ciutadà (fets vitals)



Eficaç



Eficient



Antiburocràtica (Lean)



Àgil i

flexible



Senzilla



On el millor tràmit és el no tràmit



Oberta i 

transparent



I amb retiment 

de comptes !



24De qualitat



Estandarditzada



“Una vegada i prou” (once only)



“A un lloc i prou” (one stop). Transversal



Interoperable (per defecte)



Digital per defecte



Omnicanal



Innovadora i proactiva



Personalitzada



Amb millora contínua i avaluació



Segura

i de 

confiança



Inclusiva i accessible



Col·laboradora



Participativa



Propera i Humana



En definitiva... per fer-nos la vida més fàcil



UK Government transformation strategy

• business transformation: continuing to design, develop and deliver world-

class digital services and a government that operates in a modern and efficient way, from

front-end service delivery to back-office administration

• skills and capability: developing the right skills and culture among our people

and leaders, and bringing together policy and delivery to design services that are focused

on outcomes for citizens, and provided in an iterative environment, learning from

experience and evidence

• enabling the Civil Service to deliver: providing better tools and 

processes to make it easier for public servants to work effectively, including up-to-date 

workplace IT and digital tools, improved human resources processes, and common

technology across the public sector

• data: making better use of data – not just for transparency, but for collaboration across

government that will allow us to build joined-up services

• shared platforms: reating, operating, iterating and embedding good use of 

shared platforms for government services GOV.UK Verify logo superimposed on image of 

laptop computer and user's shirtsleeveand reusable business capabilities to speed up 

transformation



Australian Government Digital

Understand user needs
Have a multidisciplinary team
Agile and user-centered process
Understand Tools and systems
Make it secure
Consistent and responsive design
Use open standards and common platforms 
Make source code open
Make it accessible
Test the service
Measure Performance
Don’t forgot the non-digital experience
Encourage everyone to use digital service 



Marc de treball (la nostra realitat)



Marc de treball (la nostra realitat)



Marc 

competencial 

amb 

conflictes

Unió Europea

Estat

Generalitat

Administracions 

locals

- Diputacions

- Consells Comarcals

- Ajuntaments



ECO

EXI

GENCAT EMO

PRE

…

Consorci

AOC

Cambres

CTTI
OGE

CESICAT

ICC

OSACP

DGACiD

ST de

JCCA

SAiFP

...

SG GRI
ACM

MÓN 

LOCAL

FMC

Ajuntaments

(947)

Barcelona

Consells

Comarcals

(41)

Diputacions

Barcelona

Lleida

Girona

Tarragona

COSITAL

MINHAP

DGT

AGE MITyC

TGSS

AEAT

RED.ES

DGP

…

Parlament

Sindicatura

de comptes

Síndic

de Greuges

apdcat

Univ.

Públi.

CESCA

ACUP

7+UOC

Col·legis

Profes.

Registradors

Arquitectes

Enginyers, …

Notaris

Altres

Entitats de

certificació

Empreses

de serveis

Localret



AGE

Generalitat de Catalunya

• 13 departaments

• +250 empreses públiques

4     Diputacions

42   Consells Comarcals

947 Ajuntaments

• 1     >  1.5 M habitants

• 20   >  50.000 (2%)

• 176 >  5.000 (18%)

• 750 <  5.000 (80%)

+ 1.000 Altres 

organismes



RECUR

SOS

OBLIGA

CIONS

Desequilibri



Recursos

Lleis

Pressupost

24x7

Seguretat

La realitat ?

Malabaristes...



Marc normatiu



• Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (a 25/05/18 va 

entrar en vigor el Reglament General de Protecció de Dades)

• Llei 59/2003, de signatura electrònica

• Llei 11/2007, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics (derogada en part)

• Llei 56/2007, de mesures d’impuls de la societat de la informació

• Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de de Catalunya

• Llei 29/2010, de l'ús dels mitjans electrònics de Catalunya

• Llei 19/2012, de mesures urgents de liberalització del comerç

• Llei 25/2013, d’impuls de la Factura Electrònica

• Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

• Reglament Europeu eIDAS de 2014: e-identification and trust services

• Llei 16/2015, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i 

dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

• Llei 39/2015 i 40/2015 , d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú i Règim Jurídic

• Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic

• Reial Decret 11/2018 pel qual es modifica la Llei 39/2015

Marc legal de l’administració electrònica



Suposa “l’electronificació” de 

l’activitat administrativa

Ja en l’exposició de motius diu: 

“La tramitación electrónica no puede ser todavía una forma
especial de gestión de los procedimientos sinó que debe
constituir la actuación habitual de las Administraciones”

Llei 39/2015 de Procediment Administratiu

Quina és la seva aportació més interessant ? 

Per tant només hi ha un procediment i aquest és electrònic !!!



Quan aplica ? 

• Amb caràcter general va entrar en vigor el  02.10.2016 

Inclou l’obligació de relacionar-se electrònicament

notificacions electròniques

Expedient electrònic 

Interoperabilitat

No exigència de documents originals

Compulsa electrònica de documents, còpies administratives...

• Termini adaptació de la normativa de les normes estatals, 

autonòmiques i locals que siguin incompatibles fins el 02.10.2017 

Llei 39/2015 de Procediment Administratiu



Principals excepcions (02.10.2018  RD 11/2018):

Registre electrònic d’apoderaments

Registre d’empleats públics habilitats

Punt d’accés General electrònic

Arxiu Únic Electrònic

Llei 39/2015 de Procediment Administratiu

Quan aplica ? 



La Llei va més enllà de la definició d’administració

territorial (Estatal, autonòmica i local)

Incorpora el sector públic institucional (universitats,

organismes públics vinculades o dependents)

Fins i tot les entitats de dret privat vinculades o

dependents de les administracions quan exerceixin

potestats administratives

I quins organismes del sector públic han de complir-la ? 

Llei 39/2015 de Procediment Administratiu



1.Obligació a Expedients i Documents electrònics

Digitalització del registre d’entrada i sortida

Expedient, documents i arxiu electrònic

2.Obligació a relacionar-se electrònicament amb les AAPP

Persones Jurídiques: AAPP, empreses, associacions, etc

Professionals col·legiats, representants

Empleats públics

3.Notificació preferentment electrònica als ciutadans

4.Finestra única de registre d’entrada (EACAT)

5.Dret del ciutadà a no aportar documents en poder de l’AAPP

Consentiment tàcit del ciutadà per consultar les seves dades

6.Sistemes d’identitat i de signatura electrònica proporcionals

Alternatives al certificat digital

No sempre cal signar (l’autenticació pot ser suficient)

Resum Llei 39/2015 



1. Drets  Ciutadania  / Obligacions AAPP

●Ciutadania

●Empresa /associacions

●Relacions entre Administracions

●Gestió interna

●Identitat i Signatura electrònica

●Transparència

Marc normatiu



Ciutadania

Drets  Ciutadania Servei AOC

Accés a la informació pública: organització, 

catàleg de serveis, tauler, actes de Ple, 

convocatòries, pressupost, retribucions, etc

Seu electrònica -

Transparència

Fer tràmits per mitjans electrònics, 24x7 e-TRAM
Obtenir un rebut-e de les sol·licituds

Rebre les notificacions per mitjans 

electrònics previ consentiment
e-Notum

No aportar dades i documents que es troben 

en poder de les administracions
Via Oberta

Conèixer l’estat de tramitació de l’expedient 

per mitjans electrònics
Gestor d’Expedients



Empresa i Associacions

Drets i Obligacions Servei AOC

Dret d’accés a la informació de les licitacions al Perfil de 

Contractant 
e-Contractació

Dret d’accés a la informació de les convocatòries de 

subvencions
Transparència

Obligació d’enviar les factures en format electrònic e.FACT

Obligació de realitzar tots els tràmits per mitjans 

electrònics (sol·licituds, notificacions, licitacions, llicències, 

etc)

e-TRAM - FUE

e-Contractació

Contractació pública electrònica (Directiva sobre 

contractació pública 18-10-2018)
e- Licita

Gestió de representacions i apoderaments Representa



Relació entre Administracions

Obligacions AAPP Servei AOC

Les entitats del sector públic s'han de relacionar per 

mitjans electrònics 

EACAT Tràmits

(SIR)

A gestionar les sol·licituds dels ciutadans adreçades 

a altres Administracions 

(finestra única de registre d’entrada)

No aportar dades i documents que es troben en 

poder de les administracions

Via Oberta

Publicar a la Seu electrònica el catàleg de dades i 

documents interoperables

Enllaç

Seu-e AOC



Gestió interna de l’Administració

Obligacions AAPP Servei

Digitalització del registre d’entrada i sortida (A 

l’AAPP no entra cap paper)
ERES

Còpia

Gestionar Expedients i Documents  en format 

electrònic
Gestor Expedients 

(Diputació o mercat)

Signar electrònicament tots els documents (AAPP) Portasignatures

Signador

Els Treballadors Públics tenen l’obligació de 

relacionar-se electrònicament amb l’Administració
e-TRAM

e-NOTUM

Publicar tots els actes administratius al tauler 

d’edictes electrònic
Seu-e i Transparència



Identificació i signatura electrònica

Drets  Ciutadania 

Obligacions AAPP

Servei AOC

Disposar de mitjans d’identificació 

electrònica per a la tramitació electrònica 

d’acord al principi de proporcionalitat

T-CAT

idCAT Certificat i 

Mòbil

Ús dels sistemes d’identificació i signatura 

acceptats per les AAPP
VALID

Compliment de la normativa Europea i 

Estatal d’identificació i signatura digital
PISE: protocol d’identificació i 

signatura electrònica



Transparència

Drets  Ciutadania Servei AOC

Dret d’accés a la informació pública per 

mitjans electrònics: organització, catàleg de 

serveis, tauler, actes Ple, convocatòries, 

pressupost, tràmits electrònics  etc

Seu-e i Transparència

Dret a fer propostes i suggeriments pels 

ciutadans

e-TRAM

Dret de mediació de la Comissió de Garantia 

del Dret d’Accés a la Informació Pública

(GAIP)



Conclusions del marc normatiu

Gestió interna AAPP digital

 Registre E/S

 Expedients

 Signatura-e de resolucions, informes...

Molts actors obligats a relacionar-

se electrònicament amb AAPP

 Empreses

 Associacions

 Totes les AAPP

 treballadors públic...

Més transparència i reutilització 

de la informació pública



Serveis i solucions



AOC: variada oferta de serveis a les administracions catalanes



Serveis al 

núvol
Connectem 

AAPP

Identitat 

Digital

Gestió del 

Canvi



Solucions AOC: 5 aspectes clau



1. Servei claus en mà



69

2. Modulars i integrats



3. Sense cost: 0€

(gairebé)



4. Amb 

suport



5. Projecte de País 
+2.200 AAPP hi confien



https://www.aoc.cat/serveis/


www.aoc.cat

https://www.aoc.cat/solucions/


Vàlid

Serveis comuns d’administració electrònica



Seu-e, portal de transparència i dades obertes



És la seu administrativa en el món digital on els ciutadans poden accedir a la

informació i als serveis de l’administració titular amb les mateixes garanties que ho

farien a la seu física.

L'establiment d'una seu electrònica comporta la responsabilitat del titular respecte

de la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis a què es pugui

accedir a través d’aquesta.

Fonaments

• Article 14, apartats 1 i 2, de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú

• Article 38 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic

Seu electrònica



La SEU-e NO és simplement l’adreça electrònica (URL)

del lloc web d’una administració pública

 A la SEU-e existeix el principi de responsabilitat i de qualitat

 A la SEU-e hi ha responsabilitat plena i directa sobre els continguts

 A la SEU-e el titular només serà responsable de la integritat, veracitat i

actualització de tot allò que es trobi dins del domini estricte de la mateixa.

Seu electrònica



Seu electrònica

https://www.seu-e.cat/web/santjustdesvern/seu-electronica


Entorn molt 

complex...

• +2000 ens locals

• Llei molt ambiciosa

• Obligació de 

publicar molta 

informació

• Ens locals amb 

recursos limitats 

Portal de Transparència



El portal de 

transparència:

La solució pel 

compliment de la LTC

 >130 ítems

 50% automàtics

 Suport a tots nivells

 Fàcil de sol·licitar i gratuït

 En millora contínua

XGT: EL VALOR DEL 

TREBALL EN EQUIP ! 



Dades de fonts supramunicipals:

● Exemples de dades:

○ Dades generals de l’ens (Governació)

○ Pressupostos (Governació)

○ Actes de Ple (Governació)

○ Compte General (Sindicatura de Comptes)

○ Normativa aprovada (CIDO – buidatge diaris oficials-)

○ Tauler d’edictes (eTauler)

○ Personal (Banc de dades d’ocupació pública)

○ …

● Obtenció de les dades:

○ Es carregaran automàticament al portal, si:

● S’han facilitat a l’ens que pertoqui (Sindicatura, Governació, etc.)

● L’ens és usuari de serveis AOC (eTauler, seu-e, perfil del contractant, etc.) 

Portal de Transparència



Dades pròpies de l’ens:

● Exemples de dades:

○ Relació de llocs de treball

○ Òrgans de govern i funcions

○ Relació d'alts càrrecs

○ Alliberats sindicals

○ Actes administratius amb incidència al domini públic i als 

serveis públics, etc.

○ …

● Obtenció de les dades:

○ S’ofereixen plantilles per omplir-les

○ Existeix la possibilitat de crear ítems propis

Portal de Transparència



Portal de Transparència
a) La visió ciutadana: estructura del portal i ítems 

Cercador

Estructura 

comuna

(famílies) 

https://www.seu-e.cat/web/palafrugell


Extracció directa sobre la millor 

base supramunicipal disponible

1 tasca automatitzada per n ens

Publicació en Dada Oberta

Transparència i automatizació



Portal de Transparència
b) La visió del treballador públic: el quadre de comandament

https://pre.seu-e.cat/group/control_panel?refererPlid=35124&doAsGroupId=35043&controlPanelCategory=current_site.configuration&p_p_id=quadrecomandament_WAR_aoctransparenciaportlet


37 ens solució pròpia (4%)

4 ens sense solució (0,4%)

910 ens solució XGT (95,6%)

Ajuntaments i solucions

AJ. SENSE PORTAL COMARCA PROVÍNCIA
Puigdàlber Alt Penedès Barcelona

Cervià de Ter Gironès Girona

Fontanilles Baix Empordà Girona

Sant Feliu de Buixalleu La Selva Girona

Portal de Transparència



TALLERS D’INNOVACIÓ LOCAL.BLADE RUNNER O BURÒCRATA REPLICANT?

Portal de Transparència

ASPECTES CLAUS DE L’ÈXIT

Treball conjunt: A partir d’un conveni ampli

Suport: Assessorament jurídic i organitzatiu potent (interpretació LTC)

Economies d’escala: Solució comuna, sense cost i claus en mà 

Recursos:

1. Portal de transparència per als ens locals
2. Repositori de dades obertes de Transparència dels ens locals 
3. Formularis electrònics (via e-TRAM)
4. Tramesa genèrica (via EACAT)
5. Portal de suport



Algunes xifres

https://www.aoc.cat/serveis-aoc/transparencia/


1177 ens locals

910 ajuntaments

5M€ d’estalvi anual global

50% ítems automàtics

Algunes xifres



Balanç 

transparència 

2018



Reptes Expliquem-nos millor

Automatitzem en origen (via DDOO)

Siguem proactius (correus, subscripció ciutadana)



Són dades produïdes o 
recopilades per 
organismes públics, i 
posades a disposició de la 
ciutadania.

Són essencials per a la 
transparència i el retiment 
de comptes de les AAPP.

Tenen un gran valor 
(potencial) a l’hora de 
crear riquesa, i amb 
igualtat d’oportunitats.

Portal de dades obertes



I què cal 
fer ? 

Impulsar les 
DDOO al món 

local 



Com ?
Amb equip, avançant amb pas ferm



TALLERS D’INNOVACIÓ LOCAL.BLADE RUNNER O BURÒCRATA REPLICANT?

Portal de dades obertes
Aparença personalitzada amb CSS

Cercador de Dades

Categories

Total Conjunt de Dades

Darrers Conjunts de dades modificats

Conjunts de dades més consultats

Etiquetes més utilitzades



Resultats



Resultats

https://www.aoc.cat/knowledge-base/sollicitud-alta-edicio-del-portal-de-dades-obertes/idservei/transparencia/


TALLERS D’INNOVACIÓ LOCAL.BLADE RUNNER O BURÒCRATA REPLICANT?

AGENDA D’ACTIVITATS 

REALITZADES

EQUIPAMENTS

GUIA DE CARRERS

PUNTS D’ACCÉS WIFI

REGISTRE 

D’ENTITATS

Resultats



TALLERS D’INNOVACIÓ LOCAL.BLADE RUNNER O BURÒCRATA REPLICANT?

Valor ciutadania

Població Estrangera a la ciutat

Actuacions de la Brigada



TALLERS D’INNOVACIÓ LOCAL.BLADE RUNNER O BURÒCRATA REPLICANT?

De la publicació anual d’un excel, 
a generació d’un CSV via 
integració amb tercers 
(comptabilitat), i publicació a 
l’ítem de transparència.

Exemple:

Registre de factures

Valor intern



TALLERS D’INNOVACIÓ LOCAL.BLADE RUNNER O BURÒCRATA REPLICANT?

Obtenció de la informació via 
base de dades del web 
municipal (en hosting extern), i 
publicació a l’ítem de 
transparència.

Exemple:

Agenda institucional dels alts 
càrrecs

Valor intern



 Més de 120 conjunt de 

dades pròpies creades
Disponible als ens 

locals des del 
07/03/19

Actualment 10 ens 
ja en disposen

 Evolució d’un servei

AOC amb 5 ens pilot

 7 Primers conjunts de 

dades modelitzats

 Integració amb
dadesobertes.gencat.cat



Tràmits electrònics (e-TRAM)



Tramitació electrònica

Els ciutadans tenen dret a:

1. relacionar-se amb les administracions públiques utilitzant mitjans electrònics.

2. escollir el canal a través del qual es vol relacionar: presencial o electrònic.

3. conèixer per mitjans electrònics l’estat de tramitació dels procediments en què estiguin 

interessats.

4. obtenir còpies electròniques dels documents electrònics que formin part de procediments 

en què tinguin la condició d’interessat.

5. obtenir els mitjans d’identificació electrònica

6. la garantia de la seguretat i confidencialitat de les dades que figurin en els fitxers, sistemes 

i aplicacions de les administracions públiques.

Tramitació electrònica...



24x7                                      Fàcil                                     Sense cost 

Flexible                                   Usable Integrable

http://web.aoc.cat/suport/knowledge-base/si-disposo-dun-cataleg-de-tramits-propi-em-puc-integrar-al-servei-fue-local/?dms3override=6


Empreses

Ciutadans

A
ju

n
tam

en
ts

Portal 

Municipal

(eSEU)

I l’e-TRAM, com funciona ?

1) Obtenció # registre 

2) Creació d’un PDF

3) Rebut pel ciutadà

4) Generació d’avisos

5) Enviament a gestió interna



Accés a la web demo

Visióciutadania: accés a un entorn de tramitació 

https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/24891A1DA10F4DF6B76E636E84F11358.asp?codent=730


Visió treballador públic: accés entorn privat (gestió)



1. És una solució flexible per a tots els ajuntaments i consells

• Selecció dels tràmits (60 / 30)

• Integracions amb back-office

• Personalització del catàleg

Beneficis e-TRAM



2. És una solució claus 

en mà i de baix cost 

• Allotjament al núvol

• Formació continuada a tot el territori (EAPC)

• Manteniment, suport i evolució (Consorci AOC)

• Sense cost per l’ens

• Suport de proximitat (consells comarcals)

Beneficis e-TRAM



3. És una solució amb plena  garantia jurídica

• Genera registre telemàtic i còpia

• Recull el consentiment per a notificacions

• Fomenta l’autenticació i signatura

• Disposa de carpeta ciutadana

• Facilita a la ciutadania: 

- Relacionar-se amb les administracions públiques utilitzant mitjans electrònics

- Escollir el canal a través del qual es vol relacionar

- Conèixer per mitjans electrònics l’estat de tramitació 

Beneficis e-TRAM



Activitat de l’e-TRAM



Reptes amb l’e-TRAM i l’identificació… 

Cap on anem ? 



El nostre entorn és mòbil



80%
Usuaris internet

40%
Tràmits electrònics

Però amb l’administració encara hi ha massa barreres



Des de l’AOC apostem per enlairar-nos !

Millorant en:

 Identificació

idCAT mòbil

 Tramitació ciutadana
e-TRAM 2.0

 Visió ciutadana
MyGov



Identificació Creiem que la identitat digital ha de ser:

de fàcil ús
 Res a recordar

 Sense dispositius extra

 En un o dos passos

fàcil d’adoptar
 Per a tothom

 Registre en línia

 Amb serveis públics i privats

segura
 Garantia de nivell mig (95%)

 Amb directrius de seguretat

 Confiable



Identificació
Com avancem ?  

 Ús ampli

116 mòbils x 100 persones

 A la mà

sense dispositius extra

 Conegut amb contrasenya de 

bloqueig

 Fiable

molt, molt personal

1) basant-nos en el mòbil



2) amb solucions àgils

com l’IdCAT mòbil
Servei de l’AOC basat en 

una contrasenya d’un sol ús a un telèfon mòbil 

fàcil ràpid i segur

Identificació
Com avancem ?  



3) amb un registre molt fàcil

 Presencialment: +200 punts de registre (idCAT)  2%

 En línia: Nº mòbil + dades NIF / CatSalut (o certificat)    98%

Identificació
Com avancem ? 
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L’IdCat Mòbil creix

 <500.000 autenticacions (2018) 

 < 250.000 ciutadans donats d’alta

 <500 noves altes diàries

Identificació
autenticacions
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Autenticacions anuals amb IdCAT Mòbil

+480%

+295%



Tramitació ciutadana Repensem l’e-TRAM

3 grans dades

+15 anys donant servei

+ 1.000 ens

+ 300.000 tràmits/any (2018)



Tramitació ciutadana Repensem l’e-TRAM

Cap on anem ?

 “Mobile First”

 Més usable

 Actualització tecnològica

 Millor integració back-office

 Nova carpeta ciutadana > MyGov



disseny i usabilitat “Mobile First” 

Tramitació ciutadana e-TRAM 2.0

autenticació simple i àgil



per notificacions  

Tramitació ciutadana e-TRAM 2.0

o verificacions de dades/documents

Fomentant els usos electrònics



Tramitació ciutadana e-TRAM 2.0

tramitant amb seguretat i amb 
els corresponents avisos

amb accés a la carpeta 
ciutadana MyGov



Visió ciutadana MyGov: l’administració a les teves mans

Aspectes clau:

 Carpeta Ciutadana Interadministrativa

o Punto de Acceso General (Llei 39/2015)

o Inclourà diferent serveis AOC

o Facilitarà integració de carpetes d’AAPP

 Personalització i proactivitat

o Inclourà recomanacions a la carta

o Fomentarà els avisos personalitzats 



Personalització MyGov: l’administració a les teves mans

autenticació: mateix model de 

senzillesa que e-TRAM

accés: als meus tràmits, notificacions,  
moviments o dades



Personalització MyGov: l’administració a les teves mans

per arribar a aportar més valor en tot 
allò rellevant per a la ciutadania 

avançant per dotar de més control 
sobre les teves dades



Estat dels treballs e-TRAM 2.0 i MyGov

2018 Disseny prototipus

 Disseny 14 tràmits a e-TRAM 2.0

 MyGov amb primers serveis AOC

2019    Primer semestre

 Validació prototipus 

 Desplegament a Pre-producció

Segon semestre

 Validacions tècniques i pilotatge

 Increment tràmits (e-TRAM 2.0) 

 Més serveis a MyGov

 Definició estratègia i inici desplegament

2020   Finalització del desplegament



I la tramitació d’activitats empresarials (FUE)? 



AOC i FUE Local 

 Desenvolupar tràmits 

estàndard relacionats amb 

activitats empresarials (17)

 Posar-los a disposició dels 

ajuntaments mitjançant 

e-TRAM

 Vincular-los amb la FUE -

Canal Empresa

 Oferir solucions compatibles 

per ajuntaments amb 

solucions pròpies





Descripcions i tràmits electrònics comuns                   



Integració amb la “cerca guiada de tràmits”



Interoperabilitat (Via Oberta)





Via ObertaVia oberta: treballem en xarxa

https://www.aoc.cat/serveis-aoc/via-oberta/


Via oberta: un catàleg complert



Via oberta: un catàleg complert



Via oberta: dades i documents més utilitzats



Via oberta: nou formulari de sol·licitud

https://www.aoc.cat/2019/08/02/via-oberta-estrena-formularis-de-sollicitud/


Via oberta: exemple integració



Via oberta: exemple integració



Via oberta: exemple integració



Via oberta: exemple integració



Via oberta: exemple integració



Via oberta: exemple integració



Via oberta: exemple integració



Cambrils i integració amb Via Oberta



Via oberta: exemple integració



Via oberta: exemple integració



Via oberta: activitat

https://www.aoc.cat/serveis-aoc/via-oberta/


Extranet administracions catalanes (EACAT)









EACAT: activitat

https://www.aoc.cat/serveis-aoc/eacat-tramits/


Notificacions electròniques (e-NOTUM)



 Notificacions i comunicacions

o Les notificacions electròniques ens permeten notificar actes administratius als interessats de
forma immediata i sense cap cost econòmic, sempre que ens hagin donat el seu consentiment
a l’inici del tràmit.

o Si en 10 dies naturals no s’ha accedit al contingut de la notificació electrònica, aquesta es dóna
per notificada i pot continuar el tràmit, i no cal fer un segon reintent ni publicar-ho a taulers o
butlletins oficials.

o Internament a l’ajuntament, podem utilitzar-ho per a la convocatòria dels òrgans col·legiats
(p.ex., junta de govern i ple).

Estalviem temps i diners gràcies a l’eliminació de les despeses de paper i correus postals
certificats

 Eliminem intervenció manual per fer els registres de sortida

Reduïm terminis de tramitació

Guanyem en una major eficiència en la tramitació

NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES



e-NOTUM



e-NOTUM: gestió via EACAT



e-NOTUM: gestió via EACAT



e-NOTUM: avisos notificacions



e-NOTUM: mètode d’identificació



e-NOTUM: accés a notificacions



e-NOTUM: evidències



e-NOTUM: exemples integració

Cambrils: amb BK gestió

OVT: amb carpeta 

ciutadana



Comunicacions vs notificacions



e-NOTUM: activitat



Altres serveis d’administració electrònica



Tauler d’edictes electrònics



Perfil de Contractant



Factures electròniques



Portasignatures



Còpia autèntica



Arxiu electrònic



TALLERS D’INNOVACIÓ LOCAL.BLADE RUNNER O BURÒCRATA REPLICANT?

https://signasuite.aoc.cat/signasuite/iniciSignasuite



Gestió de les representacions i apoderaments que facilita que una persona actuï en nom d’una altra



Gestió de les representacions i apoderaments que facilita que una persona actuï en nom d’una altra



procés d’inscripció (rol GESTOR)



VALID
T-CAT, idCAT o idCAT Mòbil 

Identitat digital i signatura electrònica



Serveis de Suport



Suport Organitzatiu



Suport a Integradors



Algunes conclusions finals….



La ciutadania està canviant
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Cada cop és més exigent…



Cal fer una aposta decida (aplicant Pareto)

20% Esforç 80% Problema



Aplicant models de gestió del canvi

Digitalitzar una Administració obsoleta
NO produeix una Administració moderna

(Alberto Ortiz de Zárate - Alorza)
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No importa que vagis lent, 

l’important és no aturar-se.

(Confunci 479 aC)

Moltes gràcies;

Ferran Farriol Vilà

@FerranFarriol

ffarriol@gmail.com


