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1. Introducció
L’entrada en vigor de les lleis 39/2015 i 40/2015 suposen un fort impuls en la digitalització de les
administracions públiques i estableixen diverses obligacions al voltant de l'Administració
Electrònica que propicien una major eficàcia, innovació i modernització i la DG de
Desenvolupament Tecnològic del Govern de les Illes Balears (en endavant DGDT) no és aliè a
aquesta transformació digital.
La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, sistematitza tota la regulació relativa al procediment administratiu, clarifica i integra el
contingut de les esmentades Llei 30/1992, de 26 de novembre i Llei 11/2007, de 22 de juny, i
aprofundeix en l'agilització dels procediments amb un ple funcionament electrònic amb zero
paper.
Aquesta llei està desenvolupada seguint la màxima de que la tramitació electrònica no ha de ser una
forma especial de gestió dels procediments, sinó que ha de ser la forma habitual d’actuació de les
Administracions. Per tant, els dos aspectes més destacats d’aquesta llei són els següents:
•

Només contempla el funcionament de l’administració sense papers.

•

Prioritza el canal electrònic amb els interessats.

La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic recull, amb les adaptacions
necessàries, les normes fins ara contingudes en la Llei 11/2007, de 22 de juny, pel que fa al
funcionament electrònic del sector públic, i algunes de les que preveu el Reial Decret 1671/2009, de
6 de novembre, pel qual es desenvolupa parcialment l'anterior.
La nova Llei té l'objectiu de regular la seva organització així com la de les relacions internes dins de
cada Administració i entre les diferents administracions, a fi d'aconseguir una Administració
totalment electrònica, interconnectada, transparent i amb una estructura clara i simple.
Ens trobem així davant d'una nova regulació normativa que contempla les relacions «ad extra» de
les Administracions amb els ciutadans i empreses, i la regulació «ad intra» del funcionament intern
de cada Administració i de les relacions entre elles, la qual cosa implica una reforma integral de
l'organització i funcionament de les Administracions Publiques.
En aquest context, la DGDT considera prioritari impulsar l’adaptació de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears a la nova normativa (Llei 39/2015 i Llei 40/2015) a l’ENS
(RD 951/2015 i RD 3/2010) i a l’ENI (RD 4/2010).
Aquest document pretén fer una síntesi dels principals aspectes relacionats amb la implantació de
l’Administració Electrònica a les Illes Balears i, concretament, amb el Contracte de Serveis
d’Administració Electrònica que es porta a terme des de la DGDT.
En una primera part, es descriuen els objectius fonamentals de cada un dels Lots que conformen el
Contracte de Serveis d’Administració Electrònica.
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En una segona part, es descriuen les principals activitats que s’han desenvolupat durant la duració
d’aquest contracte (novembre del 2015 fins a novembre del 2017), així com els productes més
importants que s’han derivat d’aquestes activitats.
En una tercera part, es presenta la valoració econòmica del Contracte de Serveis d’Administració
Electrònica, així com la distribució per Lots i les anualitats corresponents als anys 2015, 2016 i 2017.
Per últim, s’extreuen una sèrie de conclusions derivades de l’anàlisi, fent èmfasi en la necessitat de
continuar treballant en la implantació de l’Administració Electrònica a la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears.

2. Objecte del contracte
L'actual Contracte de Serveis d'Administració electrònica en el Govern de les Illes Balears està
estructurat en 3 Lots, que de forma general inclouen:
•

Lot 1. Direcció i Estratègia: la direcció estratègica del projecte en conjunt (els 3 Lots) i les
tasques d’oficina tècnica, d’observatori d’administració electrònica, de comunicació i
difusió, i les tasques d’innovació estratègica

•

Lot 2. Serveis electrònics per a la ciutadania: l’execució de les tasques necessàries per a la
correcció, actualització, millora i evolució dels mòduls que permeten a la ciutadania l’accés
electrònic als serveis públics. Aquests mòduls estan conformats per: la Web Corporativa del
Govern, la Seu Electrònica, les eines de gestió de continguts administratius i creació de webs
departamentals (ROLSAC i GUSITE) i la Plataforma de Registre i Notificació Electrònica
(SISTRA).
Juntament amb aquest manteniment s’haurà de donar suport a la implantació de serveis
telemàtics sobre la plataforma, ja sigui amb els serveis implantats en l’abast d’aquest lot
com tot aquells desenvolupats per tercers. Finalment s’hauran d’implantar aquells tràmits
que es consideren prioritaris i que no puguin ésser assumits per les conselleries.

•

Lot 3. Serveis de tramitació d’expedients electrònics: l’execució de les tasques necessàries
per a la correcció, actualització, millora i evolució dels mòduls que permeten als empleats
públics la tramitació efectiva per mitjans electrònics dels expedients administratius. Aquests
mòduls estan conformats per: el gestor corporatiu d’expedients (HELIUM), el repositori
d’expedients electrònics (RIPEA) i la Plataforma d’Interoperabilitat de les Illes Balears
(PINBAL).
Juntament amb aquest manteniment s’haurà de donar suport a la implantació de nous
expedients sobre HELIUM i nous serveis sobre la plataforma de interoperabilitat PINBAL
realitzats per tercers. Així mateix, si s’escau, s’haurà de desenvolupar i implantar expedients
i serveis sobre HELIUM i PINBAL que esdevinguin prioritaris durant l’execució del contracte.

2.1.

Lot 1. Direcció i Estratègia
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L’objecte del Lot 1 de Direcció Estratègica és dotar l’organització d’una direcció estratègica del
projecte en conjunt, executar tasques d’oficina tècnica, d’observatori d’Administració Electrònica,
de comunicació i difusió, i d’innovació estratègica.
•

Definir la nova planificació estratègica en la implantació de l’Administració Electrònica a 4
anys vista (2015-2019), amb una visió de conjunt i tenint en compte tots els Lots i també la
resta de projectes informàtics del Govern i organismes autònoms.

•

Realitzar la direcció tècnica de tot el projecte en conjunt (els 3 Lots) en coordinació amb la
DGDT i els gestors de cada lot: avaluació i seguiments dels projectes, supervisió i control dels
equips de treball, gestió de riscos, etc.

•

Definir, mesurar i publicar indicadors d’Administració Electrònica, i contrastar aquests
indicadors amb els d’altres administracions.

•

Establir i executar les estratègies de comunicació i difusió vinculades amb el projecte.

•

Incorporar el procés d’innovació en el projecte, proporcionant a l’organització una forma
sistematitzada i metodològica per a l’aportació d’idees innovadores que puguin millorar els
serveis o reduir costos.

2.2.

Lot 2. Serveis electrònics per a la ciutadania

L’objecte del Lot 2. Serveis electrònics per a la ciutadania és permetre a la ciutadania l’accés
electrònic als serveis públics.
•

Manteniment correctiu, adaptatiu i evolutiu dels productes.

•

Suport i implantació de tràmits telemàtics.

•

Formació, documentació i qualitat dels productes.

2.3.

Lot 3. Serveis de tramitació d’expedients electrònics

L’objecte del Lot 3. Serveis de tramitació d’expedients electrònics és permetre els empleats públics
la tramitació efectiva per mitjans electrònics dels expedients administratius.
•

Manteniment correctiu, adaptatiu i evolutiu dels productes.

•

Suport i implantació d’expedients administratius sobre HELIUM.

•

Suport i implantació de serveis de consulta de dades sobre PINBAL.

•

Formació, documentació i qualitat dels productes.
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3. Serveis realitzats
A continuació es descriuen els principals serveis realitzats per cadascun dels Lots del Contracte de
Serveis d’Administració Electrònica en el Govern de les Illes Balears al llarg d’aquests dos anys de
contracte (novembre del 2015 fins a novembre del 2017).

3.1.

Lot 1. Direcció i Estratègia

Els serveis principals realitzats pel Lot 1. Direcció i Estratègia al llarg del projecte es poden classificar
en diversos àmbits d’actuació:
•

Tasques de planificació estratègica per impulsar a nivell estratègic (polític i institucional),
tècnic i operatiu la implantació de l’Administració Electrònica.

•

Documentació de suport per a la transmissió de coneixement i difusió de l’Administració
Electrònica.

•

Tasques habituals d’una Oficina Tècnica de Direcció de Projecte: avaluació i seguiment dels
projectes, supervisió i control dels equips de treball, gestió de riscos, etc.

•

Organització d’una Jornada d’Administració Electrònica al Parc Bit.

•

Suport en el desenvolupament i manteniment del Portal d’Administració Electrònica

3.1.1. Planificació estratègica
Els continus avanços que es realitzen en aquesta matèria fan necessari realitzar una nova
planificació estratègica en la implantació de l’Administració Electrònica a 4 anys vista (2015-2019),
amb una visió de conjunt i tenint en compte tots els Lots i també la resta de projectes informàtics
del Govern de les Illes Balears i organismes autònoms.
En particular, el Lot 1 ha establert de forma coordinada amb la DGDT i els altres Lots l’estratègia de
desenvolupament de l’Administració Electrònica a la CAIB per a que permeti millorar: l’eficàcia i
l’eficiència administrativa, la cooperació i coordinació interadministrativa, la transparència, la
proximitat i obertura de les administracions públiques a la ciutadania (posant èmfasi en la
multicanalitat), així com la rendició de comptes.
Dintre de les tasques de planificació estratègica es troba la participació activa en reunions
estratègiques i l’elaboració de documentació de caire estratègic (informes, presentacions, etc.) que
sigui d’utilitat per impulsar a nivell estratègic (polític i institucional), tècnic i operatiu la
transformació digital a la CAIB. En aquest sentit, les principals actuacions realitzades i els principals
documents que s’han elaborat al llarg d’aquests dos anys són els següents:
•

Informe creació Grups d’Immersió Digital.

•

Full de ruta per a la nova Web Corporativa del Govern de les Illes Balears.

171013_DGDT_Informememoriaprojecteae_V03.Docx
Data: 21/05/2019

Pàgina 7 / 87
Document de treball intern

Oficina Tècnica de Direcció de Projecte

•

Reunions amb la DG de Comunicació per abordar el projecte de la nova Web Corporativa del
Govern de les Illes Balears.

•

Reunions estratègiques sobre el “futur” SISTRA.

•

Informe sobre l’impuls de la tramitació telemàtica.

•

Reunió de la Comissió Balear de TIC (CBTIC).

•

Reunió de Comitès de Producte.

•

Reunions del FLA.

•

Informe de consultoria sobre Notific@.

•

Esborrany Decret de creació de la Comissió d’Immersió Digital i el Grup Tècnic d’Immersió
Digital.

•

Reunions del Grup Tècnic d’Immersió Digital.

•

Presentacions del Grup Tècnic d’Immersió Digital.

•

Pla d’Administració Electrònica 2017-2019.

•

Jornada d’Arxiu al Parc Bit.

Exemples dels documents entregats:
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3.1.2. Oficina Tècnica de Direcció de Projecte
El Lot 1 realitza les tasques habituals com a Oficina Tècnica de Direcció de tot el projecte (els 3 Lots)
d’una forma rigorosa i metòdica. Això inclou la supervisió i control dels equips de treball, el
seguiment de la correcta execució dels contractes, la gestió dels riscos, l’avaluació i seguiment dels
projectes:
•

Elaboració de la plantilla de l’Informe de Seguiment de Tasques Diàries dels diferents Lots.

•

Elaboració de la plantilla d’Estimació de Tasques per als diferents Lots.

•

Revisió dels Informes de Seguiment mensuals corresponents a cada un dels Lots.

•

Elaboració de les actes dels Comitès de Direcció mensuals dels diferents Lots.

•

Realització de reunions setmanals internes per a dur a terme el seguiment del projecte.

•

Elaboració, revisió i enviament dels informes d’acceptació de les factures.

•

Realització de la gestió documental del projecte a la unitat compartida “dgticadmdigital on
‘lofigrp 1’ (I:)”, a on es guarda tota la documentació relacionada amb el projecte
d’Administració Electrònica.

Dintre de les tasques encomanades l’Oficina Tècnica es troba l’elaboració de documentació de
suport (informes, memòries, fitxes, presentacions, etc.) que sigui d’utilitat per al correcte
desenvolupament de l’Administració Electrònica a la CAIB. En aquest sentit, els principals
documents que s’han elaborat al llarg d’aquests dos anys són els següents:
•

Qüestionari CAE 2015 de l’OBSAE.

•

Presentacions de la Comissió de la Seu Electrònica.

•

Informe d’execució del PO FEDER 2014-2020.

•

Pla de control de verificació in situ.

•

Manual de procediment de gestió dels projectes d’Administració Electrònica.
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•

Informe de necessitats del contracte de serveis d’Administració Electrònica en el Govern de
les Illes Balears (CONTR 2015/969).

•

Anàlisi de SISTRA2.

•

Anàlisi de la Carpeta Ciutadana.

•

Informe justificació de la tasca de Redisseny de la Web Corporativa.

•

Contingut de l’apartat d’”Identificació i firma electrònica” de la Seu Electrònica.

•

Informe de seguiment del contracte de serveis d’Administració Electrònica en el Govern de
les Illes Balears (CONTR 2015/969).

•

Escrit pels Secretaris Generals en relació al Grup Tècnic d’Immersió Digital.

•

Petició d’informació del Portal de Transparència.

•

Fitxes dels indicadors de productivitat del PO FEDER 2014-2020 pels projectes
d’Administració Electrònica del Govern de les Illes Balears.

•

Presentacions de la Jornada d’Administració Electrònica.

•

Memòria del projecte.

Exemples dels documents entregats:
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3.1.3. Observatori d’Administració Electrònica, Comunicació i Difusió
3.1.3.1.

Fitxes Observatori d’Administració Electrònica

Aquestes fitxes són el resultat del seguiment de l'entorn d'Administració Electrònica (vigilància
normativa i tecnològica) per veure quins canvis normatius afecten a la CAIB i quines solucions del
CTT i del web de Programari lliure poden ser reutilitzades per la CAIB.
La vigilància normativa s’ha realitzat a través dels avisos del BOE i de la revisió de documentació
(legislació, guies i metodologies), informes, butlletins, notes tècniques, estudis i articles publicats al
PAe i l’OBSAE.
La vigilància tecnològica s’ha realitzat a través del Centre de Transferència de Tecnologia (CTT) del
PAe
(http://administracionelectronica.gob.es)
i
del
web
de
Programari
lliure
(http://programarilliure.caib.es) per conèixer l'estat de les diferents solucions recollides en el CCT i
analitzar si poden ser reutilitzades per la CAIB.
El CCT disposa d'un entorn de desenvolupament col·laboratiu per a aplicacions de les
administracions públiques que compta amb funcionalitats de descàrregues, documents, novetats,
fòrums, registres d'incidències, errors, suggeriments, enquestes, distribució de tasques, llistes de
distribució de correu, gestió de incidències, wiki i gestió del codi font.
Exemples de fitxes entregades:
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3.1.3.2.

Jornada d’Administració Electrònica al Parc Bit

Durant aquest període la DGDT ha organitzat una Jornada d’Administració Electrònica que ha tingut
com a propòsit donar a conèixer la situació actual dels projectes d’Administració Electrònica i les
futures línies de treball als membres del Grup Tècnic d’Immersió Digital. El Lot 1 ha col·laborat en
l’organització d’aquesta Jornada.
•

Realització de les tasques prèvies a la Jornada:
o Identificació dels temes a exposar i dels ponents.
o Suport en l’elaboració del material necessari per a les ponències.
o Organització logística de la Jornada: reserva de la sala, enviament d’invitacions,
adequació de la sala, etc.

•

Realització de les tasques necessàries durant la Jornada:
o Control i seguiment d’assistència.
o Suport als ponents.

•

Realització de les tasques posteriors a la Jornada:
o Resum i valoració dels resultats de la Jornada.

3.1.3.3.

Portal d’Administració Electrònica

El Portal d’Administració Electrónica de la CAIB (http://administracioelectronica.caib.es) té com a
propòsit proporcionar una visió completa de l’Administració Electrònica a la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears.
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Aquest Portal pretén ser un punt d'accés centralitzat i de referència que sigui porta d'entrada per a
tota la informació sobre l'Administració Electrònica (normativa, eines del Govern, interoperabilitat,
arxiu electrònic, etc.), jornades i esdeveniments relacionats amb l'Administració Electrònica,
estadístiques d'ús, documentació rellevant, enllaços d'interès, novetats i iniciatives que sorgeixen
al voltant de l'Administració, així com accessos directes a altres webs d'interès.
Des del Lot 1 s’ha donat suport en les següents tasques:
•

Redisseny de l’estructura del Portal d’Administració Electrònica.

•

Preparació dels continguts i manteniment del Portal d’Administració Electrònica.
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3.2.

Lot 2. Serveis electrònics per a la ciutadania

Dins aquest lot s’han executat les tasques necessàries per a la correcció, actualització, millora i
evolució dels mòduls que permeten a la ciutadania l’accés electrònic als serveis públics.
En concret les tasques executades han estat:
•

Manteniment correctiu, adaptatiu i evolutiu dels productes. En línies generals les tasques
realitzades en aquest bloc s’han correspost amb:
o Canvis de disseny i maquetació de la Web Corporativa i la Seu electrònica.
o Adaptacions d’arquitectura i entorns d’aplicació: JBoss 5.
o Millores en les cerques i organització de procediments i tràmits dins la Seu
electrònica.
o Millores en les plantilles de disseny de GUSITE.
o Millores per facilitar el desenvolupament de tràmits telemàtics sobre SISTRA.

•

Suport i implantació de tràmits telemàtics sobre SISTRA
o Suport a les incidències de tramitació derivades de l’ús de la plataforma.
o Suport tecnològic als desenvolupadors de tràmits telemàtics.
o Habilitació d’una plataforma operativa de SISTRA a l’entorn de proves.
o Desenvolupament de tràmits telemàtics.

•

Formació, documentació i qualitat dels productes
o Execució de sessions formatives de desenvolupament de tràmits telemàtics i
integració amb Backoffices per desenvolupadors de les diferents conselleries.
o Actualització de documentació tècnica.
o Compliment dels criteris de qualitat establerts pel manteniment dels productes dins
de la forja, en l’àmbit d’allò que estableix el Pla ANIBAL.

3.2.1. Àrea Web Corporativa del Govern
L’objectiu principal de l’Àrea Web Corporativa del Govern és satisfer la necessitat administrativa
d’estendre l’ús de l’Administració Electrònica dins de la CAIB per a millorar la qualitat del servei al
ciutadà mitjançant la incorporació de nous serveis i nous canals d’accés.
Correspon a la DGDT la consecució d’aquest objectiu general i, per això, l’objecte d’aquesta àrea és
l’execució de les tasques necessàries pel manteniment correctiu, perfectiu, adaptatiu i evolutiu dels
mòduls que integren la Web Corporativa del Govern de les Illes Balears.
1. WEBCAIB, mòdul de “front-office” de la Web Corporativa o conjunt de pàgines Web obertes
al ciutadà amb navegació per estructura orgànica del Govern o per la temàtica en concret
que interessi.
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2. ROLSAC, mòdul de “back-office” de la Web Corporativa que constitueix el “back-office” o
gestor de continguts de WEBCAIB, d’ús restringit a un conjunt d’usuaris interns del Govern.
3. GUSITE, mòdul de gestió unificada dels Microsites, que constitueix alhora el “front-office”
(obert al ciutadà o a col·lectius concrets) i el “back-office” (d’ús intern pels gestors) per a la
generació, publicació i manteniment dels Microsites o Portals Sectorials, amb la imatge
institucional del Govern.
4. SEUCAIB, mòdul de “front-office” de la Seu electrònica o conjunt de pàgines Web obertes
al ciutadà que permeten la consulta de diferents tràmits publicats a través de ROLSAC.
En relació amb aquests mòduls, els objectius específics del Lot 2 són:
•

Tasques per al desenvolupament i implantació de noves funcionalitats i de manteniment
correctiu, perfectiu, adaptatiu i evolutiu sobre les funcionalitats actuals del mòdul de “frontoffice” de la Web Corporativa (WEBCAIB).

•

Tasques per al desenvolupament i implantació de noves funcionalitats i de manteniment
correctiu, perfectiu, adaptatiu i evolutiu sobre les funcionalitats actuals del mòdul de “backoffice” de la Web Corporativa (ROLSAC).

•

Tasques per al desenvolupament i implantació de noves funcionalitats i de manteniment
correctiu, perfectiu, adaptatiu i evolutiu sobre les funcionalitats actuals del mòdul de gestió
unificada dels Microsites (GUSITE).

•

Tasques per al desenvolupament i implantació de noves funcionalitats i de manteniment
correctiu, perfectiu, adaptatiu i evolutiu sobre les funcionalitats actuals del mòdul de “frontoffice” de la Web Corporativa (SEUCAIB).

•

Tasques per la implantació de millores comunes a tots els mòduls que integren la Web
Corporativa.

3.2.1.1.

Web Corporativa del Govern (WEBCAIB)

Durant aquest període s’han dut a terme nombrosos correctius i múltiples millores funcionals a
WEBCAIB, així com proves unitàries i d’integració necessàries per a la posada en productiu
d’aquestes millores. A continuació es llisten les diferents tasques que s’han dut a terme:
•

Millora del sistema de cerques als portals.

•

Anàlisi millores en l’accessibilitat dels sites.

•

Millora del sistema de cerques als portals.

•

Redisseny frontal de la Web Corporativa.

•

Problema de connexió amb ROLSAC i la nova versió de sac-api-client.jar.

•

Inclusió de les llibreries spring per la inclusió de la versió actualitzada de sac-api-client.

•

Reimplementar la capa de presentació segons el nou redisseny.

•

Canviar logotip i favicon del projecte.
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•

Controlar l'accés a fitxers interns per URL.

•

Enllaços als procediments des de pàgina d'UAs.

•

Afegir slider d'imatges al portal distribuïdor.

•

Bug accés a fitxes portada LTA sense descripció abreviada.

•

Ajust pàgina detall Fitxa Informativa sense fotografia.

•

Error accés portal distribuïdor.

•

Modificar home "La teva Administració".

•

Modificar funcionament secció organització pàgina UAs.

•

Carrega dinàmica de notícies pàgina de UAs.

•

Servei securitzat de previsualització de fitxes.

•

Adequació fotografies "La teva Administració".

•

Millores Web Corporativa.

•

Caigudes de WEBCAIB.

•

Bug càrrega dinàmica de notícies pàgina d'UAs.

•

Canviar la informació que apareix al mapa web.

•

Canviar nom de la cookie d'autenticació intranet a producció.

•

Revisió d'accessibilitat.

•

Revisar accés subportals des de tableta.

•

Error presentació portal distribuïdor sobre mòbil.

•

Bug accés a Administració.

•

Redirecció continguts del PIDIP.

•

Modificacions WEBCAIB – DGCOM.

•

Utilitat compartir arxius amb FB.

•

Error links Segueix-nos portal distribuïdor.

•

Canvi de literal home distribuïdora.

•

Redireccions continguts del PIDIP2FRONT.

•

Bug fitxes sense foto.

•

Accents versió mòbil.

•

Accessos directes sense imatge no apareixen.

•

Error en la traducció del tractament dels càrrecs.

•

Enllaç política de cookies.

•

Títols d’UA fora de la toolbar superior.
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•

Visualització d'informació dels càrrecs en UAs sense dades.

•

Optimització de la carrega d'imatges en Administració.

•

Afegir enllaç a la intranet a la toolbar superior.

Cal destacar el redisseny de la Web Corporativa, acord amb les especificacions traslladades des de
la DGDT, i la pujada a producció de la versió 3.0 amb el nou portal distribuïdor i tots els canvis
d’aquesta versió:
1. Nou portal distribuïdor
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2. Nou subportal ADMINISTRACIÓ
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3. Nou cercador per WEBCAIB

4. Creació d’estils d’alt contrast:
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5. Adaptacions per a dispositius mòbils:
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3.2.1.2.

Seu electrònica (SEUCAIB)

Durant aquest període s’han dut a terme nombrosos correctius i múltiples millores funcionals a
SEUCAIB, així com proves unitàries i d’integració necessàries per a la posada en productiu
d’aquestes millores. A continuació es llisten les diferents tasques que s’han dut a terme:
•

Canvi de literals multiidioma de l’aplicació.

•

Augmentar interlineat dels filtres de la pàgina principal.

•

Unificació del tipus de lletra.

•

Canvi de literal en botó cercador.

•

Errors de visualització en IE9.

•

Problemes visualització pipelles i globus ajuda. Neteja de codi.

•

Fusionar camps "Termini màxim per Resoldre" - "Termini per resoldre i notificar".

•

Ordenar alfabèticament les matèries i els tipus de procediments del cercador principal.

•

Corregir TimeOut per consulta darrer BOIB publicat.

•

Canvis pantalla llistat de procediments.

•

Canvis pantalla de detall del procediment/tràmits.

•

Eliminar informació del llistat de novetats de la Home.

•

Gestió dels canvis SVN.

•

Migració del projecte a JBoss 5.

•

Afegir apartat de taxes associades al tràmit.

•

Controlar l'accés a fitxers interns per URL.

•

Canviar logotip i favicon del projecte.

•

Visualització camp tipificat Silenci Administratiu.

•

Error presentació camp Observacions del tràmit.

•

Canvi nomenclatura properties de sistema.

•

Error en les cerques textuals amb l'API de ROLSAC.

•

Error cercador principal botó intro.

•

Error en la descarrega de fitxers.

•

Bug cercador filtre "Amb termini de presentació obert”.

•

A la molla de pa de la versió amb SOLR no funcionen els enllaços i es solapa amb el logo de
la Seu electrònica.

•

Errada al aplicar els filtres sobre el cercador.
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•

Error al carregar procediments interns.

•

L’ordre de les unitats orgàniques.

•

Problema de visualització del llistat de procediments independentment del públic objectiu
en el cas de que es vulgui que es mostrin tots.

•

Compteig de resultats pàgina UAs.

•

Ordenació tràmits dins pàgina de detall del procediment.

•

Errors pàgina "Mapa web".

•

Procediment no disponibles que no estan pendents d'indexació.

•

Error localització schema spring-beans-3.0.xsd.

•

Registre estadístiques GoogleAnalytics – SEUCAIB.

•

Recuperació incorrecte de documents relacionats amb el procediment.

•

Problema traduccions camp observacions.

•

No apareix la normativa associada al procediments.

•

Eliminar secció "Organigrama" de la home de la Seu electrònica.

•

Adaptar estils Seu electrònica al nou MIC.

•

Errada presentació dels tràmits tancats.

•

Canvi simbologia procediment tancat.

•

Eliminar secció "Darreres licitacions".

•

Error de presentació traducció del nom del tràmit.

1. Implementació del nou cercador que permet realitzar cerques molt mes útils.
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3.2.1.3.

Gestor de continguts administratius (ROLSAC)

Durant aquest període s’han dut a terme nombrosos correctius i múltiples millores funcionals a
ROLSAC, així com proves unitàries i d’integració necessàries per a la posada en productiu d’aquestes
millores. A continuació es llisten les diferents tasques que s’han dut a terme:
•

Bug que provoca la desaparició dels CVs a les UAs de ROLSAC.

•

Creació Model BBDD per ROLSAC 1.3.

•

Canvi etiquetes pantalla gestió de procediment.

•

Modificar mòdul auditories.

•

Afegir camp "Correu electrònic" a l'apartat responsable UA.

•

No es poden eliminar les competències per matèries de les unitats orgàniques.

•

Afegir control obligatorietat sobre camps de la pantalla de procediments/tràmits.

•

Manteniment d'espais territorials.

•

Afegir camp "Correu electrònic" a l'apartat responsable UA - ROLSAC 1.2.

•

Fusionar camps "Termini màxim per Resoldre" - "Termini per resoldre i notificar".

•

Canviar la forma de validació dels schemas XML en l'API de ROLSAC.

•

Error intermitent agrupació matèries.
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•

Canvis formulari de procediments.

•

Canvis formulari de tràmits.

•

Ampliar l'API-ROLSAC.

•

Problema refresc de dades en la gestió de usuaris en ROLSAC 1.3.

•

Gestió de GitHub de ROLSAC.

•

Bug mòdul lateral públic objectiu pantalla Procediments Administratius.

•

Bug canvi d'ordre fitxes-seccions pantalla Unitats Administratives.

•

Bug pantalla Administració Edificis.

•

Resultats cercador de procediments pantalla Procediments Administratius.

•

Ampliar format data camps Pantalla de procediments.

•

Llistat d'edificis menú Administració.

•

Romandre en pantalla de tràmit al guardar.

•

Anàlisis SIA2.

•

Canvis cercador de procediments.

•

Aparegui la llista de les matèries ordenades alfabèticament en el backoffice.

•

Bug a producció: en alguns procediments no es poden descarregar els fitxers.

•

Canvis per al bolcat inicial de dades ROLSAC-SIA.

•

Canviar logotip i favicon del projecte.

•

Canvi literals aplicació.

•

Canvi mòdul estadístiques d'accés.

•

Problema de refresc del camp "Dades de contacte Servei o Secció responsable" a la gestió
dels procediments.

•

Bug comptador de documents relacionats amb el tràmit.

•

Depuració log del servidor - Bug API IdiomaCriteria.

•

Visualització clau primària pantalla Procediments Administratius.

•

Si el navegador de l’usuari no te configurats el català i el castellà dóna un error.

•

Eliminació del jboss-service.xml dinàmic en el build.xml.

•

Control obligatorietat tipus de norma.

•

Bug ordenació seccions dependents.

•

Integració automàtica inventari procediments CAIB – SIA.

•

Error traductor automàtic.

•

Canviar informació de versionat ROLSAC 1.4.
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•

Canvis pestanya cercador de procediments.

•

Independitzar URL endpoint WS del client sac-api-client.jar.

•

Millora secció multimèdia en Fitxes Informatives.

•

Bug elements multimèdia pantalla Edificis.

•

Problema traspàs de normativa del BOIB, després d’eliminar "00librerias.ear".

•

Problema a l’eliminar alguna relació fitxa-ua a una fitxa, al carregar la fitxa.

•

Recuperació col·leccions de tràmits amb elements nuls.

•

Problemes amb el llançament de la indexació manual de pendents.

•

Migració de l’aplicació a Jboss 5.2 EAP.

•

Modificar disseny classe ArxiuServelt de l'API-ROSLAC.

•

Anàlisi SOLR per a la indexació i cerca de continguts.

•

Anàlisi integració ROLSAC-DIR3.

•

Errada en la informació de versionat.

•

Adaptació client API-ROLSAC 1.5.

•

Bug amb l'ordenació de fitxes Informatives.

•

Gestionar la multientitat del procés d'integració amb SIA.

•

Control de la qualitat de les dates en els tràmits.

•

Bug presentació pantalla de procediments administratius.

•

Millora pantalla d'enviament pendents a SIA.

•

Bug cercador pantalla Unitats Administratives - Mòdul Seccions.

•

Control integritat UAs i procediments administratius.

•

Utilitat exportació resultats de cerca a fitxer.

•

Modificar dades de contacte telefònic pàgina de Personal.

•

Bug camps SIA en la pantalla de Procediment Administratiu.

•

Versionat de llibreries sac-api-client i solr-api.

•

Bug manteniment d'edificis del menú Administració.

•

Millores en la gestió de normativa.

•

Gestió catàleg de serveis administratius.

•

Problemes desplegament ROLSAC.

•

Bug ordenació documents relacionats amb procediments.

•

Bug exportació procediments després de l'ordenació de resultats.

•

Ordenació dels resultats de cerca en el cercador de personal.
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•

Bug neteja del camp UA competent per resoldre.

•

Adequació del nom del producte als estàndards de la CAIB.

•

Bug publicació de procediments interns.

•

Marcat de procediments pendents d'enviament a SIA.

•

Adaptacions nou servidor traductor automàtic.

Entre aquestes tasques cal destacar les següents:
1. Integració automàtica inventari procediments CAIB – SIA
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2. Anàlisi SOLR per a la indexació i cerca de continguts, a través de la qual es poden indexar
les diferents entitats de ROLSAC i fer cerques més eficients sobre aquests continguts
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3. Millores en la gestió de normativa. S’han fet modificacions per fer un tractament mes
adequat a les necessitats actuals, afegint i modificant diversos camps
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4. Gestió catàleg de serveis administratius. S’han fet modificacions per fer un tractament
més adequat a les necessitats actuals, afegint i modificant diversos camps
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3.2.1.4.

Creació de webs departamentals (GUSITE)
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Durant aquest període s’han dut a terme nombrosos correctius i múltiples millores funcionals a
GUSITE, així com proves unitàries i d’integració necessàries per a la posada en productiu d’aquestes
millores. A continuació es llisten les diferents tasques que s’han dut a terme:
•

Problema buidat de les dades en castellà

•

No es poden afegir elements als llistats

•

La traducció dels elements dels llistats provoca un bug en el servidor

•

Errors relacionats IE9

•

Definir el funcionament de la pàgina de contingut, concretament l’obligatorietat dels camps
en las diferents traduccions.

•

El botó traduir a la pantalla de crear un microsite no tradueix els camps "descripció del
microsite, ni keyworks"

•

Gestió d’URIs

•

Correcció scripts BBDD GUSITE 1.1

•

Migració a GitHub

•

Comentaris del disseny tema per la versió 2015

•

Creació scripts Rollback BBDD para tornar a la versió 1.1 des de la 1.2

•

Als correus que es reben per l’enviament de formulari de contacte apareix # amb els
paràmetres

•

Realització del model de BBDD.

•

Recuperar la revisió de git en lloc de SVN

•

Homogeneïtzar el funcionament de les uris i traducció del backoffice.

•

Error eliminant la resposta d’una pregunta en una enquesta

•

Front de la visualització llistat de enquestes.

•

Detalls nou front

•

Error imatge llistat en microsite totalment nou

•

Evitar referències circulars i possibles problemes amb el servidor

•

Tema 2015: els submenús amb una única pàgina, mostren la pàgina i el menú al mateix
temps (dupliquen la pàgina).

•

Errada en els formularis de contacte

•

Modificar script update_data_1.1_to_1.2

•

Separar per l’script gusite_update_schema_from_1.1.0_to_1.2.1.sql en diferents fitxers,
independitzant DDL y DML.

•

Proves damunt gusite per comprovar la integritat de l’aplicació abans del pas a producció.
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•

Al peu del microsite no es recupera correctament el domini

•

Integrar la gestió de uris als formularis de contacte – anàlisis

•

Al donar els resultats de les enquestes enviades, no es tenen en compte les dades de
l’enquesta final (la de l’usuari veu estadístiques)

•

Bug en enquesta

•

Error en % resposta pel cas de preguntes multiresposta i resposta de tipus usuari.

•

Problemes greus rendiment GUSITE 1.2

•

Controlar error usuari amb rol però no donat d'alta en l'aplicació

•

Problema en la previsualització de continguts en el cas de l’esborrat de pàgines pel nou
disseny (URI)

•

Controlar error al intentar eliminar una imatge associada a un menú

•

Bug visualització microsite en castellà "Poliesportiu prínceps d'Espanya"

•

A l’arbre de menú, no funciona el canvi d’ordre de las subcarpetes.

•

Controlar que apareguin habilitats els botons d’esborrar i visualitzar al afegir adjunts a
pàgines

•

Aplicació millores de rendiment GUSITE 1.2

•

Pèrdua de la capçalera i peu personalitzat si es modifica alguna característica en configuració
general

•

Depuració log servidor aplicacions GUSITE

•

Implementació de la indexació de continguts GUSITE amb SOLR

•

Activar missatge d'alerta per IE en el backoffice

•

Controlar error en la creació de menús sense cap dada

•

Problema visualització pàgina dels llistats en castellà pel front gusite 1.1

•

Error al enviar enquestes

•

Error gestió enllaços en front gusite

•

Error en la gestió de components d’alguns microsites

•

Modificar valor property multiidioma

•

Millores d’accessibilitat

•

Millores d’accessibilitat. Avaluar TinyMCE y Taw

•

Bug plantilla Tema 2015 visualització servei d'agendes

•

Error duplicació elements de llistat amb imatges

•

Error de sessió al gravar llistats

•

Millora accessibilitat: Actualització versió 4 TinyMCE
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•

Detalls Front

•

Canviar logotip i favicon en els frontals del projecte

•

Adaptar plantilla tema 2015 al nou MIC

•

Cas front sites. Problema de visualització de pàgines quan tenen un component amb alguna
noticia que no tingui data de publicació.

•

Problema conversió url front antic al front nou per falta paràmetre idioma.

•

Problema visualització del nou front con IE11

•

Problema component enquestes en el nou front

•

Error ortogràfic a l’enviament de enquestes.

•

Bug servei d'arxius des del context /sites

•

Incorporar captcha als formularis de contacte

•

Bug breadcrumb UA presidència

•

Bug exportació/eliminació MS sense continguts

•

Eliminació de llibreries no utilitzades en el projecte

•

Problema en la previsualització de continguts en el caso de l’esborrany de pàgines para el
nou disseny (URI)

•

Errada log org.apache.catalina.log pas a producció

•

Anàlisis i creació de document d’estimació de la tasca #77 Millora component llistats: tipus
mapa

•

Anàlisi logs servidor producció

•

Bug redirecció pàgines de contingut eliminades

•

Millora component llistats: tipus mapa

•

Optimització del mètode obtenerEncuesta()

•

Deshabilitar opció cercador del menú Configuració General

•

FASE 2 Millora component llistats: tipus mapa – creació component mapa

•

Bug enviament enquestes frontal /sacmicroback

•

Crear nou component per formularis de contacte

•

Problemes visualització IE11

•

Bug pèrdua de la css en la gestió de temes

•

Bug presentació codi HTML en FAQs

•

Bug plantilla 2015 responsive

•

Modificar URL accés a llistats

•

Controlar els errors en la traducció de llistats
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•

Crear nou component llistat tipus mapa

•

Bug en formularis de contacte

•

Bug cercador de continguts SOLR

•

Bug presentació llistat tipus mapa amb IE

•

Error indexació completa microsites

•

Manteniment del servei dURIs basades en clau de microsite

•

Error presentació "Annexar Arxiu" en Microsites tipus Intranet.

Entre aquestes tasques cal destacar les següents:
1. Integrar la gestió d’URIs als formularis de contacte

2. Implementació de la indexació de continguts GUSITE amb SOLR
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3. Millora accessibilitat: Actualització versió 4 TinyMCE
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4. Adaptar plantilla tema 2015 al nou MIC

Millora component llistats: tipus mapa
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3.2.2. Àrea SISTRA i Tramitació Telemàtica
L’objectiu principal de l’Àrea SISTRA i Tramitació Telemàtica és el manteniment correctiu, adaptatiu
i evolutiu de la plataforma SISTRA, el suport tecnològic als desenvolupadors de tràmits telemàtics i
el desenvolupament de tràmits telemàtics.
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3.2.2.1.

Plataforma de Registre i Notificació Electrònica (SISTRA)

La Plataforma de Tramitació i Notificació Electrònica (SISTRA) és un eina que permet la
implementació de tràmits telemàtics amb diferents nivell d’autenticació, amb possibilitat
d’incorporar pagament on-line, annexat de documentació, signatura digital, etc. SISTRA permet
també integrar-se amb els sistemes de gestió existents, habilitant la incorporació automàtica de les
dades introduïdes als tràmits telemàtics. D’altra banda, aquesta plataforma possibilita l’enviament
de notificacions electròniques, bé per part dels sistemes de gestió o bé manualment a través del
Mòdul de Gestió d’Expedients, a la Zona Personal dels ciutadans.
SISTRA té com a finalitat permetre als ciutadans la realització de tràmits telemàtics evitant o reduint
desplaçaments i agilitzant els processos de gestió.
Durant aquest període s’han fet nombroses millores funcionals a SISTRA, així com proves unitàries
i d’integració necessàries per a la posada en productiu d’aquestes millores. A continuació es llisten
les diferents versions de SISTRA lliurades durant el projecte i les principals millores incloses a
cadascuna d’elles:
•

SISTRA 3.0.1:
o En aquesta versió es realitzen les següents millores per adequar SISTRA a REGWEB3,
veient-se afectada la interfície del plugin de signatura, plugin de registre i assentament
registral:

•

§

Plugin de signatura: S'afegeix a FirmaIntf la funció getContenido per obtenir el
contingut de la signatura.

§

Plugin de registre: S'afegeix paràmetre tipus de registre (entrada/sortida) en les
funcions.

§

Plugin de registre: Afegir usuari en confirmar preregistre.

§

Seient registral: Es distingeixen amb tipus propis els documents de pagament i
formulari.

§

Redose: En formateador de justificant i seient s'inclou la petjada electrònica
(hash). Caldria actualitzar els properties dels formateadores en el Redose.

§

Redose: Es parametritza si
(urlVerificacion.barcode.mostrar).

s'inclou

el

barcode

de

verificació

SISTRA 3.0.2:
o En aquesta versió es realitzen diversos canvis per adequar SISTRA a REGWEB3, veient-se
afectat el format de l’assentament registral:
§

Assentament registral: S'afegeix email a les dades d'interessat.

§

Sistra: S'introdueixen nous scripts per indicar les dades de
representant/representat de forma desglossada (per usar-se en lloc dels actuals
de NIF, nom i procedència geogràfica).
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§
•

Redose: Es parametritza l'ús d'un codi CSV en lloc de l'actual localitzador
(urlVerificacion.csv).

SISTRA 3.1.0:
o En aquesta versió es realitzen alguns ajustes menors:
§

•

Sistra: Es realitzen ajustos de textos en català.

SISTRA 3.1.1:
o En aquesta versió es realitzen les següents millores:

•

§

Redose: S'introdueix nova funció per obtenir document per a registre sense que
li fiqui la marca d'aigua de sense validesa (quan té marcat segell registre).

§

Redose: Els PDF’s generats permeten copiar contingut.

SISTRA 3.1.2:
o En aquesta versió s'inclouen canvis relatius a l'encapsulació de propietats de l'aplicació
en un SAR, possibilitat d'establir context arrel de l'aplicació i altres canvis menors:

•

§

Tots els mòduls: S'inclou la possibilitat de configurar el context arrel de l'aplicació
per fitxer de propietats.

§

Tots els mòduls: S'encapsulen les propietats de l'aplicació en un fitxer SAR únic.

§

ZonaperHelpdesk: Correcció d’error de validació de documents de tipus NIF de
persona jurídica (antic CIF) en els formularis de cerca.

§

Bantel: Incorporació en Bantelback del codi de procediment al llistat de la
pantalla d'edició del gestor.

§

Bantel: Ordenació del llistat de procediments de Bantelback per codi de
procediment.

SISTRA 3.1.3:
o En aquesta versió s'inclouen canvis relatius a l'adaptació de contextos de l'aplicació,
ajustos de logs de l'aplicació, protecció de processos automàtics de l'aplicació, ampliació
del API de Zona Personal i vinculació de procediments SISTRA a identificador de
procediments externs:
§

Tots els mòduls: S'amplia la configuració de contextos per permetre diferenciar
els contextos per als frontals i Backoffices de l’aplicació.

§

Tots els mòduls: Ajust de logs. Eliminació de logs de debug innecessaris,
habilitació de logs de debug de SISTRA i FORMS a nivell de tràmit,
habilitació/deshabilitació de logs de Webservices, etc.

§

Sistra: Possibilitat de registrar sol·licituds anònimes sense document identificatiu
de l'interessat però amb nom i cognoms del mateix.

§

Sistra: Incorporació de possibilitat de configurar tràmits anònims perquè, en cas
de tenir pagament realitzat, s'intenti finalitzar automàticament la sol·licitud si no
ho ha fet el ciutadà.

171013_DGDT_Informememoriaprojecteae_V03.Docx
Data: 21/05/2019

Pàgina 41 / 87
Document de treball intern

Oficina Tècnica de Direcció de Projecte

•

§

Sistra: Incorporació de la possibilitat d'incloure en el pas Ha de Saber de
l'assistent de tramitació un text multiidioma relatiu a LOPD.

§

Redose: Limitació configurable per propietat del procés de consolidació de
documents en el gestor documental.

§

Redose: Limitació del procés de purgat de documents.

§

Zonaper: Limitació del nombre màxim de sol·licituds a tractar en el procés de
backup de tràmits persistents caducats.

§

Zonaper: Limitació del nombre màxim de sol·licituds a tractar en el procés
d'esborrat de tràmits de la taula de backup.

§

Zonaper: Inclusió de noves operacions en el API de Zonaper. Les operacions
incloses són la comprovació d'existència d'expedient(existeExpediente) i
modificació d'avisos d'expedient (modificarAvisosExpediente).

§

Bantel: Vinculació d'identificador de procediment extern als procediments
SISTRA.

§

Bantel: Resolució de problema en notificar telemàticament sobre expedients en
els quals l'interessat no té activa la seva Zona Personal.

§

Pagaments: Incorporació d'enviament d'email a gestors amb report de sol·licituds
inacabades amb pagament confirmat.

§

Pagaments: Nou procés de registre automàtic de sol·licituds anònimes, amb
alertes activades, que tenen un pagament confirmat i no han estat finalitzades
pel ciutadà. Aquesta funcionalitat s'ha d'habilitar a nivell de tràmit.

SISTRA 3.1.4:
o Les principals millores que s'inclouen en aquesta versió són l’autenticació feble
mitjançant SMS en tràmits telemàtics i la incorporació de formulari d'incidències en
tràmits telemàtics:

•

§

Tots els mòduls: Funció de validació de NIEs: actualització per permetre documents
començats en ‘Z’.

§

Sistra: Assistent de tramitació: autenticació feble mitjançant SMS.

§

Sistra: Assistent de tramitació: incorporació de formulari d'incidències.

§

Zonaperback: Confirmació de preenviaments: correcció d'error en confirmar tràmits
que ja estiguessin confirmats automàticament.

§

Bantel: Gestió d'expedients -> Detall notificació/comunicació: habilitació de la
descàrrega renderitzada de documents estructurats.

§

Bantel: Exportació CSV -> modificació del comportament dels filtres de cerca.

§

Bantel: Exportació CSV -> incorporar les dades de pagament.

SISTRA 3.2.0:
o En aquesta versió s'inclou com a principal millora la integració amb el API de signatura
Web per a la signatura en client:
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•

§

Sistra: Assistent de tramitació: signatura de sol·licitud, documents (formularis i/o
annexos) i registre mitjançant Miniapplet de @firma, aplicació Autofirma o Client
@firma mòbil.

§

Zonaperback: Zona Personal -> signatura del justificant de recepció de notificacions
telemàtiques mitjançant Miniapplet de @firma, aplicació Autofirma o Client @firma
mòbil.

§

Zonaperback: Zona Personal -> signatura de documents dipositats en la Safata de
Signatura mitjançant Miniapplet de @firma, aplicació Autofirma o Client @firma
mòbil.

§

Zonaperback: Zonaperdelega -> Signatura de delegacions mitjançant Miniapplet de
@firma, aplicació Autofirma o Client @firma mòbil.

SISTRA 3.2.1:
o En aquesta versió s'inclou com a millora la integració amb el API de signatura Web per a
la signatura en client en el mòdul de Gestió d'expedients:
§

•

Bantel: Gestió d'expedients -> signatura de documents associats a comunicacions i/o
notificacions mitjançant Miniapplet de @firma, aplicació Autofirma o Client @firma
mòbil.

SISTRA 3.2.2:
o En aquesta versió s'inclou com a principal millora la incorporació de llibreries
actualitzades de l’API de signatura Web que milloren la realització de signatura client en
dispositius mòbils mitjançant la utilització de l'aplicació Client @firma mòbil.

•

SISTRA 3.2.3:
o En aquesta versió s'inclou una millora en el Formulari d'Ajuda de l'Assistent de
Tramitació.

•

SISTRA 3.3.0:
o Aquesta versió està alineada en funcionalitats amb la versió 3.2.3, incorporant les
adaptacions necessàries per al desplegament de l'aplicació en un servidor d'aplicacions
Jboss 5.1.0-GA.
Les pàgines de login, en aquesta versió estan adaptades per a l'ocupació del plugin de
Cl@ve en una Jboss 5.1.0-GA.
Els principals canvis que incorpora la versió són:
§

Audita, Bantel, Mobtratel, Redose: Adaptació dels jobs d'administració per a la
resolució del bug de Jboss 5.1.0-GA en el traspàs de l'autenticació entre la capa Web
i la capa EJB.

§

Sistra: Adaptació de la pàgina de login utilitzada en el frontal de l'aplicació per a la
seva utilització en Jboss 5.1.0-GA.

§

Sistra: SISTRABACK -> resolució de problemes de visualització d'ajudes en Jboss 5.1.0GA.
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•

§

Zonaper: Adaptació de la pàgina de login utilitzada en el frontal de l'aplicació per a la
seva utilització en Jboss 5.1.0-GA.

§

Forms: Resolució de problemes de visualització d'ajuda en Jboss 5.1.0-GA.

SISTRA 3.3.1:
o Aquesta versió té millores mínimes en ajudes i fitxers config.properties de generació de
lliurables:
§

•

Forms: Resolució de problemes de visualització d'ajuda en Jboss 5.1.0-GA.

SISTRA 3.3.2:
o Aquesta versió està alineada en funcionalitats amb la versió 3.3.2, amb la diferenciació
que s'han substituït les pàgines de login: en aquesta versió estan adaptades per a
l'ocupació del plugin de login Client-Cert en una Jboss 5.1.0-GA.

•

SISTRA 3.3.3:
o Aquesta versió inclou totes les millores necessàries per adaptar-se a multirregistre
REGWEB3.
Els principals canvis que incorpora la versió són:

•

§

Bantel: S'incorpora el concepte de ‘entitat’ (s'estableix com a codi SISTRA el codi DIR3
que es referenciarà en la configuració de REGWEB3).

§

Bantel: Cada procediment s'associa a una entitat.

§

Sistra: Com els tràmits s'associen a un procediment, queden associats
automàticament a l'entitat del procediment.

SISTRA 3.3.4:
o Aquesta versió està alineada en funcionalitats amb la versió 3.3.3 (multirregistre) i la
versió 3.1.4 (autenticació feble mitjançant SMS, formulari d'incidències), incloent com a
millora les adaptacions per permetre la compilació del projecte seleccionant de forma
explícita la manera login Client-Cert per als mòduls frontals.
Els principals canvis que incorpora la versió són:
§

•

config.properties: S'incorpora la possibilitat de compilació del projecte seleccionant
de forma explícita la manera login Client-Cert per als mòduls frontals.

SISTRA 3.3.5:
o Aquesta versió inclou millores necessàries per dotar a SISTRA de cert caràcter
multientitat en el que a possibilitat de particularització d'estils i justificants es refereix.
D'aquesta manera es permet definir a nivell del concepte d'entitat introduït en la versió
3.3.3, estils particularitzats a nivell de frontal i de documents justificants que es lliuren al
ciutadà.
Els principals canvis que incorpora la versió són:
§

Redose: Modificació de formateadores específics “FormateadorPdfAsiento” i
“FormateadorPdfJustificante” per suportar la particularització per entitat.
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•

§

Redose: Incorporació de nou formateador “FormateadorPdfPagosMultientidad” per
la particularització per entitat del justificant de pagaments.

§

Sistra: Assistent de tramitació: Incorporació de la possibilitat d'especificar propietats
d'estil particularitzades per entitat (global.properties).

§

Zonaper: Particularització d'estils de la Zona Personal del ciutadà per entitat.

§

Zonaper: Particularització de l'estil dels avisos al ciutadà (alertes de tramitació, avisos
de comunicació/notificació, etc.) a nivell d'entitat.

SISTRA 3.3.6:
o Aquesta versió inclou com a millora més rellevant la inclusió dels components necessaris
per a la incorporació per la signa client de l'opció de Cl@ve firma. A més, se solucionen
alguns aspectes relatius a la persistència de tràmits de circuit reduït.
Els principals canvis que incorpora la versió són:

•

§

Sistra: Assistent de tramitació: signatura de sol·licitud, documents (formularis i/o
annexos) i registre mitjançant Cl@ve firma.

§

Zonaper: Evitar la persistència de sol·licituds de tràmits de tipus circuit reduït.

§

Forms: S'impedeix el canvi de focus a últim camp autocalculat de la pantalla d'un
formulari.

SISTRA 3.3.7:
o Aquesta versió inclou com a millora més rellevant la inclusió dels components necessaris
per a la incorporació per la signa client de l'opció de Cl@ve firma versió 1.1. A més,
adaptacions per permetre la utilització de signatura web en el plugin de la CAIB i llevar
context a mòdul firmaweb.
Els principals canvis que incorpora la versió són:

•

§

Sistra-Assistent de tramitació: llevar la restricció a les classes XML de generació del
justificant.

§

Sistra-Assistent de tramitació: signatura de sol·licitud, documents (formularis i/o
annexos) i registre mitjançant Cl@ve signa 1.1.

§

Sistra- Assistent de tramitació: signatura web amb plugin CAIB.

§

Audita: Workaround que permet recuperar el valor esperat tant per Jboss 3.2.8 com
para Jboss 5.

§

BBDD scripts: Correcció de tipus en scripts de BBDD PostgreSQL.

SISTRA 3.3.8:
o Aquesta versió inclou com a millora més rellevant l'actualització de Cl@vefirma 1.1 per
superar totes les proves descrites en el formulari d'Alta del MINHAP.
Els principals canvis que incorpora la versió són:
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•

§

Sistra-Assistent de tramitació: signatura de sol·licitud, documents (formularis i/o
annexos) i registre mitjançant Cl@ve signa 1.1.(actualització plugin per superar
totes les proves descrites en el formulari d'Alta del MINHAP).

§

Sistra-Assistent de tramitació: signatura web amb plugin CAIB: afegides
propietats a plugins de MiniApplet i Autofirma (per indicar un nou fitxer de
javascript i un nou fitxer de CSS).

SISTRA 3.4.0:
o Aquesta versió inclou com a millora més rellevant la incorporació a la Zona Personal d'un
nou apartat de notificacions que enllaça amb sistema de notificacions extern (Ex.
MINHAP).
Els principals canvis que incorpora la versió són:

•

§

Zona Personal: Incorporació d'apartat notificacions que enllaça amb sistema de
notificacions extern.

§

Zona Personal: Creació índex de BBDD para millora rendiment.

SISTRA 3.4.1:
o Aquesta versió inclou com a millora més rellevant la resolució de bug en Jboss 5.1.1-GA.
Els principals canvis que incorpora la versió són:

•

§

Jboss5.1: Workaround per a resolució de bug del Jboss 5.1.1-GA: pèrdua de
context de seguretat després de connectar amb cua JMS.

§

SISTRA arquitectura: Execució domini SQL en una transacció diferent.

SISTRA 3.4.2:
o Aquesta versió inclou com a millora més rellevant la de permetre la identificació de
l'interessat en SISTRA mitjançant passaport.
Els principals canvis que incorpora la versió són:
§

Assistent Tramitació: Permetre la identificació de l'interessat mitjançant passaport.

§

Zona Personal: Incorporació de selector de procediment al formulari d'incidències.

§

Assistent Tramitació i mòduls BACK: Gestió multiidioma de procediment.

A continuació s’inclouen mostres de les funcionalitats implementades més significatives:
1. Millores relatives a sol·licituds inacabades amb pagament confirmat
Aquesta millora sorgeix en resposta a la creixent recepció d’incidències de tràmits amb
pagament de taxa. Aquestes incidències es corresponen amb sol·licituds telemàtiques amb
pagament confirmat que no han estat finalitzades.
En aquest sentit s’incorporen noves funcionalitats com la recepció de correus informatius
per part dels gestors d’incidències del tràmit i la creació d’un nou procés encarregat de
registrar automàticament aquest tipus de sol·licitud inacabades.
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2. Autenticació feble mitjançant SMS als tràmits telemàtics
Aquesta millora sorgeix per garantir la identitat d’un ciutadà tramitador a sol·licituds
telemàtiques sense autenticació.
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3. Incorporació de formulari d’incidències a l’assistent de tramitació
Aquesta millora sorgeix amb l’objectiu d’incrementar l’eficàcia i eficiència en la recepció i
resolució d’incidències derivades de la tramitació telemàtica.
Aquesta nova funcionalitat dota a la plataforma d’un nou canal de contacte del ciutadà amb
l’administració.
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4. Integració amb API de Firma Web per signatura client
Aquesta millora sorgeix en resposta al problemes dels ciutadans a l’hora de fer signatures
digitals a la plataforma telemàtica, derivades de la utilització d’applets i concidionades pel
fet que cada vegada el conjunt de navegadors que suporta el plugin de Java, necessari per
l’execució d’applets, és menor.
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En aquest sentit s’ha integrat la signatura client de SISTRA amb l’API de Firma Web
desenvolupat per la Fundació Bit, que permet proporcionar al ciutadà diferents opcions de
firma digital, com son AutoFirma, Cl@ve Firma i JNLP, evitant d’aquesta manera la
dependència dels applets.
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3.2.2.2.

Suport i implantació de tràmits telemàtics

A continuació s’exposen els principals serveis realitzats en el mòdul de suport i implantació de
tràmits telemàtics:
•

Suport a les iniciatives de simplificació de processos i reducció de càrregues administratives
en el marc del inventari de procediments en qualsevol aspecte relacionat en la implantació
de tràmits telemàtics.

•

Suport a les incidències de tramitació derivades de l’ús de la plataforma. S'ha ofert un servei
d’atenció al ciutadà per resoldre les incidències de segon nivell derivades de l’ús dels tràmits
vigents per part dels ciutadans i ciutadanes, professionals o empreses.

•

Suport tecnològic als desenvolupadors de tràmits. S'ha ofert un servei d’atenció al
desenvolupador per tal de resoldre dubtes de caire tecnològic o funcional sobre el disseny
de tràmits, integracions amb sistemes externes i, en general, qualsevol qüestió derivada de
la implementació de tràmits per tercers diferents al propi adjudicatari.

•

Desenvolupament de tràmits telemàtics. S’ha implementat nous tràmits telemàtics tenint
en compta: la recollida de requeriments funcionals, el disseny del tràmit damunt SISTRA i els
possibles desenvolupaments derivats de les integracions amb sistemes externs.
o Els principals organismes a les que se ha donat suport són:
§

DG de Medi Ambient

§

DG de Serveis Socials i Cooperació

§

DG de Agricultura i Ramaderia
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§

DG de Personal Docent

§

DG de Salut i Consum

§

DG Salut Pública i Participació

§

DG Treball

§

DGDT

§

EBAP

§

Fundació Bit

§

UDIT

§

XESTIB

§

IBAVI

§

IBJOVE

§

Ibsalut

§

IEB

§

JCCA

§

OTIC

§

PortsIB

§

IECISA

§

3Digits

§

Arteco

§

AT4

§

TECSIDEL

o A continuació es detallen un llistat de tràmits en els quals el Lot 2 no ha desenvolupat
però sí ha donat suport:
§

Nova Autorització Ambiental Integrada

§

Modificació d'un establiment turístic

§

Comunicació inspecció ascensors

§

Procediment Mariner Pescador

§

Proves selectives d'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats dels cossos
docents de mestres, secundària i formació professional

§

Tràmit d'avís previ d'eleccions sindicals

§

Sol·licitud per formar part de la llista d'aspirants a cobrir places vacants i
substitucions en règim d'interinitat

§

Sol·licitud d'admissió a PQPI/FP fora de termini

§

Programa de foment del lloguer d'habitatges
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•

§

Ofereix d'ocupació

§

Sol·licitud d'admissió a borses de treball o oposicions

§

Comunicació de les persones que han superat el curs CRE

§

Sol·licitud de targeta criptogràfica

§

Sol·licitud d'Autorització de Projectes d'Experimentació Animal

Implantació de nous tràmits telemàtics tenint en compte: la recollida de requeriments
funcionals, el disseny del tràmit damunt de SISTRA i els possibles desenvolupaments derivats
de les integracions amb sistemes externs.
o El total de sol·licituds telemàtiques realitzades en aquest període de dos anys està entorn
a les 360.000.
o El total de pagaments realitzats durant aquest període es 3.151 presencials i 81.548
telemàtics.
o Els principals tràmits que s'han desenvolupat al llarg d'aquests dos anys són:
§

Sol·licitud d'accés a la informació pública

§

Sol·licitud del Carnet Jove

§

Alta de contractes menors JCCA

§

Finalització de contractes menors JCCA

§

Anàlisis de centres educatius promotors de la salut

§

Presentació de queixes i denúncies davant l'Oficina de Defensa dels Drets del
Menor per a la recerca de situacions d'amenaça i/o vulnerabilitat dels drets del
menor

§

Sol·licitud d'inscripció en els cursos de formació especifica per a docents i
experts/formadors

§

Sol·licitud d'avaluació CEI-IB

§

Contractes post doctorals

§

Sol·licitud d'inscripció IQPIB

§

Sol·licitud d'inscripció en la fase d'assessorament IQPIB

§

Sol·licitud d'inscripció en la fase d'avaluació IQPIB

§

Comunicació relativa a la realització d'una auditoria energètica

§

SISTRAQSSI: migració a WS de la integració

§

Inscripció al programa cultural Art Jove 2017

§

Preinscripció a les activitats d'estiu del IB-JOVE 2017

§

Aportació de documentació a la comunicació d'obertura de centres de treball

§

Modificació de dades de comunicació d'obertura de centres de treball

§

Consulta de dades de comunicació d'obertura de centres de treball
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•

§

Sol·licitud de projectes finançats amb l'impost sobre estades turístiques

§

Projectes coordinats de R+D

§

Presentació de la Programació General Anual per part dels centres educatius

§

Presentació de la Memòria Anual per part dels centres educatius

Formació i documentació
S’han donat sessions formatives i creat documentació per als desenvolupadors i integradors
de tràmits telemàtics sobre SISTRA pertanyents a les següents organismes:
o Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques: Formació en el desenvolupament de
tràmits telemàtics i integracions amb SISTRA.

3.3.

Lot 3. Serveis de tramitació d’expedients electrònics

En aquest Lot s’han dut a terme les tasques necessàries per a corregir, actualitzar, millorar i fer
evolucionar els productes HELIUM, PINBAL i RIPEA,NOTIB que permeten als empleats públics
tramitar de forma efectiva per mitjans electrònics els expedients administratius.
•

Manteniment correctiu, adaptatiu i evolutiu dels productes. El manteniment cobreix la
correcció d’errors dels productes, les adaptacions necessàries i la implantació de millores
funcionals i proves per posar en producció els canvis.
o Adaptacions a les noves infraestructures de la CAIB.
§

Integrar RIPEA a l’API genèric d’arxiu digital.

§

Integrar RIPEA amb NOTIB

§

Integrar RIPEA amb zona personal per enviament de notificacions.

§

Actualitzar versió de les llibreries SCSP de PINBAL

§

Incorporar funcionalitat del bus de serveis a EMISERV per redirigir peticions.

o Desenvolupament de l’aplicació NOTIB que centralitza les notificacions electròniques.
o Millores en el disseny d’expedients amb HELIUM.
o Millores en la interfície d’usuari HELIUM.
o Millores en la distribució de continguts RIPEA.
o Millores en la gestió de RIPEA.
o Millores funcionals PINBAL.
o Desenvolupament de la plataforma NOTIB per notificar a través dels serveis de
Notific@ .
•

Implantació d’expedients administratius sobre HELIUM. Adaptació i evolució dels
expedients EXSANCI, realitzar proves funcionals i tests de proves unitàries.
o Crear nova tipologia d’EXSANCI amb la configuració realitzada a nivell de tipus
d’expedient i que serveixi de pare quan s’apliqui la funcionalitat d’herència.
o Adaptar flux i plantilles a les noves necessitats.
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o Proves funcionals i d’integració en l’entorn de desenvolupament i pre-producció de
la DGDT.
•

Implantació de serveis de consulta de dades sobre PINBAL.
o Implementació el servei per a EMISERV per a la lògica de famílies nombroses.
o Es crea el concepte d’enrutador múltiple que té en compte les diferents rutes
configurades i escull una resposta d’entre les vàlides.

•

Servei de suport tecnològic i gestió d’incidències
o Incidències tècniques i derivades de l’ús d’HELIUM.
o Incidències tècniques derivades de l’ús de RIPEA.
o Incidències tècniques derivades de l’ús de PINBAL.
o Servei d’atenció als desenvolupadors d’expedients i als desenvolupadors i integradors
de serveis sobre PINBAL per resoldre consultes.

•

Formació, documentació i qualitat dels productes.
o Actualitzar la documentació tècnica i els manuals d’usuari, relacionada amb les
funcionalitats modificades.
o Compliment dels criteris de qualitat establerts pel manteniment dels productes dins
la forja, en l’àmbit d’allò que estableix el Pla ANIBAL.
o Compliment de les normes definides en el document de qualitat en els productes
elaborat per la Fundació Bit.

3.3.1. Àrea Gestor d’Expedients
3.3.1.1.

Gestor d’expedients corporatiu (HELIUM)

Durant l’execució del contracte s’han dut a terme les tasques necessàries per a corregir, actualitzar,
millorar i fer evolucionar HELIUM.
•

Finalització de tasques en segon pla. Funcionalitat per estalviar temps a l’usuari que realitza
vàries accions en l’expedient.
o

S’ha implementat el disseny de tasques en segon pla.

o

S’ha implementat la visualització de l’estat de la tramitació.
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•

Revisió i millores del rendiment del llistat de tasques. S’han revisat diferents processos del
llistat de tasques per millorar-ne el rendiment.
o

Estudi i avaluació del particionat de taules.

o

S’han implementat modificacions per que el llistat de tasques accedeixi a una vista
que optimitzi el rendiment de la consulta.

•

Millores en el sistema de logs. S’han afegit opcions de configuració pe controlar la informació
que genera el sistema de logs.

•

Millores en les mètriques. S’han afegit indicadors en diferents punts per mesurar els temps
de resposta i alertar de problemes de rendiment:
o

Temps de finalització de tasques

o

Temps d’execució de handlers.

o

Temps d’indexació de dades de l’expedient.

o

Temps de consulta dels diferents dominis.

o

Taxa d’errors en l’accés als dominis.

o

Temps d’accés a aplicacions externes.

o

Taxa errors accés a aplicacions externes.

o

Temps de consulta del llistat de tasques.

o

Temps de consulta del llistat d’expedients.
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•

•

S’ha canviat applet de firma per millorar la compatibilitat de l’applet amb els navegadors.
o

Java Web Start

o

Codi PortaFib / MiniApplet

Millores en el filtre i llistat d'expedients.
o

S’han afegit filtres per a les alertes i icones associades a les alertes i errors.

o

S’han afegit missatges per a la fitxa de l’expedient.

o

S’han ampliat els camps del llistat i els paràmetres de filtre.
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•

Actualització de permisos de l'aplicació. Revisió dels permisos actuals i definició de nous
permisos per restringir i especificar millor les accions a realitzar per cada usuari. S’ha
mantingut la compatibilitat amb els permisos antics i se’n creen de nous.

•

Simplificar les definicions de procés. S’ha millorat el disseny d’expedients per configurar
variables, estats, documents, enumeracions, accions, terminis, redireccions i consultes, a
nivell de tipus d’expedients.
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.

•

Restringir accions de handlers mitjançant nou API. S’ha desenvolupat una API d’accés a la
funcionalitat d’HELIUM/JBPM. Els handlers que es desenvolupin sobre HELIUM han
d’implementar la interfície HeliumAction Handler. S’ha creat la interfície HeliumApi amb els
mètodes que s’oferien a handlers genèrics.
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•

•

Eliminar definicions de procés a nivell de tipus d'expedient. S’ha implementat la funcionalitat
que permet eliminar les definicions de procés a nivell de tipus d’expedient, acompanyada de
millores en els missatges i usabilitat.
o

Implementar la funcionalitat adaptada a nova interfície de disseny.

o

Millora en la vista de les definicions de procés utilitzades i selecció de les mateixes.

o

Funcionalitat per programar esborrat de definicions de procés en segon pla.

o

Esborrat de logs dels expedients associats a una definició de procés esborrada.

o

Funcionalitat de multiselecció de registres.

o

Implementar com a tasca.

Reindexació d'expedients asíncrona. S’ha millorat el temps de resposta de les tramitacions
de tasques i modificacions de la informació dels expedients que requereixen una reindexació
de les dades de l’expedient. S’afegeix funcionalitat per fer configuració en el disseny
d’expedients.
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•

•

Millora dels missatges d'error.
o

Millorar la informació que es presenta al usuari sobre els errors que es produeixen
en les peticions de tramitació d'expedients i en les peticions a sistemes externs.

o

Modificar classes per adequar la informació que es mostra a l’usuari i en els logs.

Millora del procés d’importació per tipus d'expedient. S’ha millorat el procés d’importació i
exportació del tipus d’expedient per triar els subconjunts d’informació a tractar .
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.

•

Millores del procés d’importació per definicions de procés. Permet seleccionar el subconjunt
d’informació de la definició de procés a importar o exportar.

•

Distribució de camps en els formularis. Millora en la distribució dels camps de formulares de
les tasques per facilitar la visualització de la informació.
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•

Simplificar l'accés a la llibreria workflow.
o

S’han realitzat tasques per facilitar la independització entre HELIUM i l'eina de
workflow reduint tot el possible les cridades que es fan a jBPM des del core de
Helium.

o

S’ha definit una API que també pugui servir un altre motor de workflow .

•

Integració amb el plugin de passarel·la de firma. S’integra HELIUM amb el plugin de
passarel·la de firma per accedir al PortaFIB.

•

Notificacions electròniques en la seu del Govern (SISTRA). Funcionalitat per gestionar les
notificacions electròniques del SISTRA fetes des de l'aplicació.

•

o

Afegir els camps de les dades necessàries al manteniment del tipusd'expedient per a
enviar notificacions al SISTRA.

o

Implementar apartat on es puguin revisar i gestionar, per expedient, les notificacions
enviades.

Millora en el desplegament de definicions de procés. Es permet desplegar nova definició de
procés sense canvi de versió en casos que no hi hagi modificació del fluxgrama jBPM.
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•

Millora en el manteniment de definicions de procés per adaptar-la a la nova interfície de
disseny.

•

Notificacions amb SICER. Generar i enviar fitxers amb dades d'enviament cap al sistema
SICER de Correos.

•

o

Configurar a nivell de tipus d’expedients alguns dels paràmetres d’enviament de
notificacions al sistema de notificació SICER de Correos.

o

Secció en al disseny de tipus d’expedient, «Integració amb SICER» per configurar els
paràmetres.

o

Acció massiva per a fer els enviaments.

o

Nova pestanya de Notificacions en la consulta d’informació de l’expedient per
visualitzar l’estat de les notificacions enviades.

Ampliació de la integració amb SISTRA per l'execució d'accions.
o

S’ha ampliat la funcionalitat del sevei web d’HELIUM (BantelV2Backoffice) per tal que
HELIUM pugui executar accions sobre expedients a partir d’avisos de SISTRA.

o

S’ha modificat el servei de BantelBackoffice de manera que quan HELIUM rebi un avís
d’entrada pugui crear un nou expedient o executar una acció sobre un expedient.
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•

•

Proves amb Selenium. Desenvolupament de proves Junit d’integració amb sistemas externs
mitjançant Selenium.
o

Proves d’interacció ambla interfície d’usuari, el navegador, per reproduir i
comprovar la funcionalitat simulant clicks, navegació, càrrega de documents o
introducció de formularis.

o

Les proves d’integració amb sistemes externs realitzades són:
§

Formularis externs.

§

Portasignatures i custòdia.

§

Registre.

§

Tramitació externa.

Millores en la versió 3 d’HELIUM.
o

Botons definicions de procés al costat del títol.
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o

Canvi literal "Configuració del tipus d'expedient" per "Tipus d'expedient".

o

Treure el llistat de consultes.

o

Columnes llistat documents amb descàrrega.

o

Marcar una definició de procés com inicial si es desplega en un tipus d'expedient sense
definició de procés inicial.

o

Guardar per als documents els camps de "content type", "codi custòdia", "tipus
document".

o

Posar el codi del tipus d'expedient en el disseny de les definicions de procés relacionades.

o

Fer que els botons d'importació i desplegament de definicions de procés i tipus
d'expedient no tinguin un espai a la dreta.

o

Timeout d'Ajax esborrant definicions de procés.

o

Errors modificant el contingut de l'arxiu del document.

o

Reposicionament dels botons del títol amb i sense alertes.

o

Comentaris sota els camps del formulari dels documents.

o

Validació de tasques, registres i consultes en esborrar un camp.

o

Manteniment de camps de registres per variables de definicions de procés.

o

Problema de null pointer obring documents i signatures de tasques.

o

Error de posicionament de l'scroll quan se selecciona un desplegable per variable de tipus
selecció o suggest durant la creació.

o

Error modificant termini definició procés.

o

Problemes en el manteniment d'accions en els camps del handler.

o

Documents ja existeix apareixen en el desplegable de nou document a la gestió de
l'expedient.

o

Poder navegar al disseny de la definició de procés des de la pipella de definicions de
procés del tipus d'expedient.

o

Quan es desplega un par d'una definició de procés no es guarden les dades de les
tasques.

o

No s'exporta, importa ni es copia la informació d'ample de columnes pels camps de les
tasques.

o

Error important definicions de procés globals amb variables lligades a consultes de tipus
d'expedient.

o

Control de camps obligatoris dels estats del tipus d'expedient.

o

Avís amb informació de a quina definició de procés pertany la tasca que no permet
esborrar una variable de tipus d'expedient.

o

Problemes amb els camps obligatoris de les validacions de variables.

o

Problemes amb els camps obligatoris de les validacions de registres.
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•

•

o

Errors validacions camps notificació integració amb sistra.

o

Camps obligatoris dels terminis i ordenació per la durada al llistat.

o

Validació de codi repetit i format de estats, dominis, enumeracions i terminis.

o

Error esborrant consultes del tipus d'expedient.

o

Error esborrant tipus d'expedient.

Actualització d'enllaços amb el Registre
o

Adaptar HELIUM als nous serveis web de RegWeb3.

o

Mètodes de test dels nous serveis RegWeb3 per a fer anotacions de sortida en el
registre.

o

Handler i plugin amb els nous serveis.

Herència de tipus d'expedients. S’han fet les modificacions necessàries per marcar un tipus
d’expedient com a heretable des d’altres tipus d’expedients. Parts que s’hereten.
o

Variables.

o

Documents.

o

Consultes.

o

Enumeracions.

o

Dominis.

o

Terminis.

o

Estats.

o

Definicions de procés.

o

Accions.
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•

•

Generació de les metadades NTI. Funcionalitat per emmagatzemar metadades per als
expedients i els documents.
o

Adaptar HELIUM a l’Administració Electrònica.

o

Estalviar tasques de gestió als usuaris.

o

Generació de valors de les metadades a partir dels valors predefinits en el tipus de
documents i de les dades introduïdes pels usuaris.

Adaptació dels scripts d'instal·lació d'Helium sobre base de dades postgres.
o

Subsanar errors d’execució.

o

Adaptació de l’esquema de la versió 3.2.
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3.3.2. Àrea d’Interoperabilitat
3.3.2.1.

Plataforma d’Interoperabilitat (PINBAL)

Durant l’execució del contracte s’han dut a terme les tasques necessàries per a corregir, actualitzar,
millorar i fer evolucionar PINBAL i EMISERV.
•

Implementar la lògica del bus de serveis a l’EMISERV. Implementar la lògica de negoci
actualment disponible al bus de serveis WSO2 a dins EMISERV per a poder prescindir, en un
futur, del bus de serveis i que les seves tasques les assumeixi EMISERV.

•

Servei de família nombrosa. Implementació del servei per a EMISERV per a la lògica de
famílies nombroses. Es crea el concepte d’enrutador múltiple que té en compte les diferents
rutes configurades i escull una resposta d’entre les vàlides.
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•

Generació d'informes de peticions rebudes en l’EMISERV. Nova funcionalitat de generació
d’“Informes” pels usuaris administradors i formulari associat amb els paràmetres per
generar l’informe.
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•

Nou tipus de camp per adjuntar fitxers XML en peticions SCSP.

•

Peticions asíncrones als serveis de backoffice. Facilitar la gestió de les peticions asíncrones
als serveis backoffice. L’aplicació EMISERV serà capaç de gestionar la resposta a aquestes
peticions transformant-les en peticions síncrones al backoffice i composant la resposta a
retornar al requirent a partir de les respostes dels backoffices.

3.3.2.2.

Repositori d’expedients electrònics (RIPEA)

Durant l’execució del contracte s’han dut a terme les tasques necessàries per a corregir, actualitzar,
millorar i fer evolucionar RIPEA.
•

Definició de circuits de firma senzills. Funcionalitat per definir fluxos de firma senzills des de
la configuració del tipus de document. Inclou opció de múltiples passes.
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•

Integració amb SISTRA-ZONAPER. Integració entre RIPEA i la zona personal de SISTRA per a
permetre la publicació d’expedients i l’enviament d’avisos.
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•

Enllaçar els meta-expedients amb els arxius. Crear una relació entre meta-expedients i arxiu
(N:1) que substitueix els permisos d’arxius ja que els usuaris podran consultar els arxius dels
expedients sobre els quals tinguin permís de lectura.

•

Canvis en la gestió d'anotacions dins les bústies. Modificar les accions disponibles la interfície
d’usuari per a la gestió d’anotacions a les bústies provocades pel canvi en l’estructura de les
anotacions de registre.

•

Integració amb passarel·la portafib. Permetre utilitzar la nova passarel·la de firma de
PORTAFIB per a la firma de documents dels expedients directament des del navegador.
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•

•

Execució de regles per crear/afegir a expedient. Creació de la lògica necessària per a
l’execució dels diferents tipus de regles disponibles: introduir dins bústia, crear nou
expedient, afegir a expedient existent, gestionar amb backoffice. Inclou:
o

Gestió de regles per al processament automàtic de les anotacions de registre que
arriben a les bústies

o

Control d’errors en execució de regles

o

Execució de regla per enviaments a bústia.

o

Execució de regla per processament d’una app externa.

Millores en la gestió d’interessats. Modificar la gestió d’interessats per a adaptar-la als
requeriments de la NTI d’expedient electrònic.
o

Opció d’importar els interessats en l’expedient quan es crea un expedient a partir
d’una anotació de registre. Aquesta opció també està disponible al adjuntar una
anotació de registre a un expedient existent.

o

Opció per afegir els interessats d’una anotació de registre a l’expedient en
qualsevol moment.

o

S’ha ampliat la informació dels interessats amb els camps necessaris per l’NTI.

o

S’ha modificat l’estructura de dades dels interessats per a que cada interessat
pertanyi a un sol expedient. També es permet emmagatzemar un interessat com a
representant d’un altre interessat del mateix expedient.

o

S’ha afegit una nova pipella en la pantalla dels expedients per consultar i gestionar
els interessats de l’expedient.

•

Documents en paper. Es dona la possibilitat d’adjuntar als expedients documents que
només estiguin disponibles en format físic indicant la seva ubicació física.

•

Notificacions i publicacions. Contemplar la notificació de documents de l’expedient
mitjançant la zona personal de SISTRA i permetre mantenir informació sobre la publicació
de documents als butlletins oficials (BOIB, BOE i DOUE).
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•

Cercador amb consulta organismes DIR3. Cercador per a la creació d'interessats i integració
amb catàleg de DIR3 i serveis de cerca REST en DIR3.

•

Metadades en les anotacions de registre. Suportar les metadades NTI en les anotacions
provinents de l’aplicació REGWEB i permetre que els documents adjunts de les anotacions
les conservin.

•

Millorar la usabilitat en la introducció i modificació de les dades associades als expedients.
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•

Integració del mòdul de digitalització de documents de PluginsIB a dins l'aplicació RIPEA.

•

Integració amb l'arxiu digital. Integració de RIPEA amb l’arxiu digital de la CAIB per a desarhi els expedients, els documents, les carpetes i les metadades associades.
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•

Proves de rendiment de RIPEA. S’han dissenyat proves per detectar problemes de rendiment
quan l'aplicació gestioni una gran quantitat d'expedients, documents i altres continguts.
Juntament amb les proves s’han desenvolupat un seguit de serveis web per millorar la
configuració de l’aplicació.

•

Component de selecció d’ unitats organitzatives. Creació d’un nou component visual de
RIPEA per cercar i consultar unitats organitzatives mitjançant el servei REST de DIR3 de
RIPEA.

•

Integració amb NOTIB. Creació dels serveis REST per la integració d'organismes emissors
amb NOTIB.
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o Creació del servei per donar d'alta notificacions/enviaments dins del NOTIB, amb
retorn dels identificadors de referència de cada enviament.
o Consulta d'enviaments a partir de la referència de l'enviament que es vol consultar.
•

Distribució dels tràmits de SISTRA mitjançant anotacions de registre. Es modifica el
manteniment de regles per distingir entre tipus SISTRA i RIPEA. En el cas de les anotacions
de registre provinent de SISTRA si hi una regla definida es distribuirà el tràmit al backoffice
definit a la regla. De la mateixa manera que SISTRA, RIPEA permetrà consultar l’estat del
tràmit implementant la interfície Bantel.

•

Firma massiva de documents. Es crea una infraestructura genèrica per a la gestió d’accions
massives, que inclou la firma massiva de documents. D’aquesta manera l’usuari pot
programar l’execució, de forma massiva, d’accions que afectaran als continguts, com per
exemple, l’enviament de documents al portasignatures.

•

Implementacio plugin arxiu filesystem. Es tracta d'una implementació del plugin de l'arxiu
que guarda l'estructura de directoris a filesystem. Aquest plugin empra la tecnologia Lucene
per guardar la informació de l'estructura de directoris dins fitxers codificats. Els fitxers que
es custodien dins aquesta estructura de l'arxiu són emmagatzemats a part, dins de filesystem
per poder accedir directament sense haver d'emprar el plugin.

3.3.2.3.

Notificacions electròniques (NOTIB)

Durant l’execució del contracte s’han dut a terme les tasques necessàries per implementar NOTIB.
•

S’ha desenvolupat l’aplicació NOTIB que unifica totes les notificacions que es realitzin en les
diferents conselleries i direccions generals.
o

Cada Organisme Emissor realitzarà peticions via web service a l’organisme
tecnològic, en aquest cas la DGDT, mitjançant l’aplicació que es desenvoluparà
(NOTIB) per a enviar les notificacions
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o

NOTIB, s’encarregade integrar-se amb tots els actors necessaris per a la realització
de la notificació: Notific@ i entitats colaboradores.

•

Integració amb WS de Notific@. S’ha realitzat la integració de l’aplicació NOTIB amb el servei
web de Notifica. Creació d’ un client SOAP que implementa els mètodes de creació i consulta
de notificacions a l’aplicació Notific@, i s’ha creat un servei SOAP per a poder rebre
actualitzacions de l’estat de les notificacions donades d’alta a Notific@

•

Creació de Serveis REST per integració amb clients. S’ha desenvolupat una interfície REST
per tal que les aplicacions que es vulguin integrar amb NOTIB s’hi puguin comunicar.

•

Manteniment d'usuaris i integració amb plugin dades. Integració de notib amb el plugin
d’usuaris i les seves diferents implementacions. Tasques de support i tests.

•

Permetre l’enviament de les notificacions a la seu electrònica de la CAIB (SISTRA) de forma
paral·lela a l’enviament a Notific@.

•

Client per a la integració amb NOTIB. S’ha desenvolupat una llibreria amb un client per a la
integració amb NOTIB, per tal de facilitar la tasca d'integració a altres aplicacions.
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4. Indicadors de resultat
En el següent apartat es presenten els indicadors de resultat per cadascun dels Lots del Contracte
de Serveis d’Administració Electrònica en el Govern de les Illes Balears al llarg d’aquests dos anys de
contracte (novembre del 2015 fins a novembre del 2017.

4.1.

Lot 2. Serveis electrònics per a la ciutadania

4.1.1. Estadístiques de ROLSAC, GUSITE, WEBCAIB i SEUCAIB
El nombre d’usuaris de les aplicacions corporatives ROLSAC i GUSITE són els següents:
•
•

601 usuaris gestors de ROLSAC
503 usuaris gestors de Microsites

A mode de resum, es mostra una taula amb les estadístiques d’ús de la Web Corporativa del Govern:
Any
2015
2016
2017

Usuaris
diferents
5.342.086
5.451.918
5.019.147

Nombre de
visites
10.987.723
11.975.247
12.239.291

A mode de resum, es mostra una taula amb les estadístiques d’ús de la Seu electrònica:
Any
2015
2016
2017

Usuaris
diferents
307.334
435.044
492.263

Nombre de
visites
511.840
685.402
776.582

El nombre de procediments visibles a la Seu electrònica va ser de 1.057 procediments l’any 2017.
A continuació, es mostra una taula amb el “top ten” dels microsites més visitats l’any 2017:
Microsite
Institut d’Estudis Autonòmics
Serveis per a treballadors
Oficina Virtual
Observatori del treball
Control de Medicaments i Productes Sanitaris
Secció d’atmosfera
Plans de Formació de l’EBAP
SITIBSA
Portal de l’Aigua de les Illes Balears
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CES

164.930

4.1.2. Estadístiques de tramitació telemàtica
El nombre de tràmits telemàtics en SISTRA corresponents als anys 2015, 2016 i 2017 són els
següents:
Any
2015
2016
2017

4.2.

Tràmits
telemàtics
160
173
182

Lot 3. Serveis de tramitació d’expedients electrònics

4.2.1. Estadístiques d’HELIUM
A mode de resum, s’adjunta una taula amb els entorns i les tipologies d’expedients a HELIUM:
Tipologies
Expedients d’Educació, Personal Docent,
Universitats i Recerca

Expedients de Relacions amb el Parlament
Expedients de Salut, Família i Serveis
Socials
Expedients d’Innovació i
Desenvolupament Tecnològic

Sistema Corporatiu EXANCI-TAXES

Expedients
Accions Especials
Reclamacions llista provisional comissions de
servei primària i secundària
Seguiment FSE per a expedients PQPI
Prestació de baixes per IT Centres Públics
Prestació de baixes per IT Centres Concertats
Enviament de dades a Muface
Expedients del Departament d’Inspecció
Educativa
Seguiment Informàtic d’Expedients del
Departament d’Inspecció Educativa: Planificació
Expedients iniciatives parlamentàries
Expedient d’autorització
Expedient d’atenció primerenca CAIB
Expedient de discapacitat CAIB
Autorització preceptiva dels plecs de
prescripcions tècniques
Sol·licitud de certificats electrònics d’empleat
públic
Sol·licitud de targeta criptogràfica
Sancionadors Residus
Sancionadors Joventut
Sancionadors Energia
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Sancionadors Ports i Aeroports
Sancionadors Agricultura
Sancionadors Comerç
Sancionadors Consum
Sancionadors Costes
Sancionadors Fraus Agricultura
Sancionadors Indústria
Sancionadors Jocs
Sancionadors Pesca
Sancionadors Protecció d’Espècies
Sancionadors Recursos Hídrics
Sancionadors Sanitat
Sancionadors Salut Laboral
Sancionadors Treball
Sancionadors Transports
Sancionadors Turisme
Taxes Educació
Taxes Personal Serveis Generals
Taxes Comerç
Taxes Afers Socials
Taxes Interior
Taxes Treball
Taxes Presidència
Taxes SOIB
Taxes Innovació, Recerca i Turisme
Taxes Hisenda
Taxes Medi Ambient
A continuació es llisten les estadístiques d’ús de la tipologia d’expedients d’EXSANCI a HELIUM:
Tipus d’expedient
Sancionadors Residus
Sancionadors Joventut
Sancionadors Energia
Sancionadors Ports i Aeroports
Sancionadors Agricultura
Sancionadors Comerç
Sancionadors Consum
Sancionadors Costes
Sancionadors Fraus Agricultura
Sancionadors Indústria
Sancionadors Jocs
171013_DGDT_Informememoriaprojecteae_V03.Docx
Data: 21/05/2019

Expedients
tramitats
193
1
3
25
156
19
645
30
414
155
233
Pàgina 82 / 87
Document de treball intern

Oficina Tècnica de Direcció de Projecte

Sancionadors Pesca
Sancionadors Protecció d’Espècies
Sancionadors Recursos Hídrics
Sancionadors Sanitat
Sancionadors Salut Laboral
Sancionadors Treball
Sancionadors Transports
Sancionadors Turisme
Taxes Educació
Taxes Personal Serveis Generals
Taxes Comerç
Taxes Afers Socials
Taxes Interior
Taxes Treball
Taxes Presidència
Taxes SOIB
Taxes Innovació, Recerca i Turisme
Taxes Hisenda
Taxes Medi Ambient
TOTAL

268
2
55
767
766
677
2.572
341
524
33
19
381
1
240
249
352
7
25
23
9176

4.2.2. Estadístiques de PINBAL
A continuació es llisten les estadístiques de la Plataforma d’Interoperabilitat (PINBAL), especificant
el “top ten” de serveis més consultats i els procediments amb més consultes corresponents als anys
2015, 2016 i 2017.
Els serveis d’interoperabilitat més consultats són els següents:
Serveis d’interoperabilitat més consultats (2015)
Verificació de dades d’identitat
Consulta de dades d’identitat
Estar al corrent de pagaments amb la Seguretat Social
Servei de consulta del padró històric
Servei de consulta de padró de convivència
Servei de consulta de títols no universitaris
Servei de consulta de títols universitaris
Servei de consulta de família nombrosa
Estar al corrent de pagaments de les Obligacions Tributàries
Servei de consulta de residència (data)

Consultes
8.357
5.776
5.624
4.499
2.309
2.110
1.869
1.793
1.512
713

Serveis d’interoperabilitat més consultats (2016)
Nivell de renda intermediada
Consulta de dades d’identitat

Consultes
41.334
24.880
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Servei de verificació de dades d’identitat
Servei de consulta del padró històric
Estar al corrent de pagaments de les Obligacions Tributàries
Estar al corrent de pagaments amb la Seguretat Social
Servei de consulta de padró de convivència
Servei de consulta d’inexistència d’antecedents penals i delictes sexuals
Servei de consulta de títols universitaris
Servei de consulta de títols no universitaris

11.985
11.148
10.592
9.447
7.365
6.750
5.154
5.081

Serveis d’interoperabilitat més consultats (2017)
Nivell de renda intermediada
Consulta de dades d’identitat
Servei de consulta d’inexistència d’antecedents penals i delictes sexuals
Estar al corrent de pagaments amb la Seguretat Social
Servei de consulta de padró històric
Servei de consulta de padró de convivència
Estar al corrent de pagaments de les Obligacions Tributàries
Servei de verificació de dades d’identitat
Servei de consulta de títols universitaris
Servei de consulta de títols no universitaris

Consultes
45.622
41.196
19.037
17.295
12.920
11.893
11.855
10.083
7.272
6.994

Els procediments amb més consultes són els següents:
Procediments amb més consultes (2015)
Subvencions Europees fons FEAGA, FEADER, FEP i
FEMP i subvencions estatals i autonòmiques
Escolarització
Reconeixement del grau de dependència i el dret a
les prestacions del sistema
Borsa int, pl vac CFT, esc hum i ciènc soc, espe
treball social, Mallorca, Menorca i Eivissa
Borses ext. per cobrir places vacants de l'escala de
prevenció de riscs laborals del CFS i del CFT
Borsa CFT, escala, arxius, museus, bibl i doc esp.
Arxius i museus per a l'illa de Mallorca
Programa de foment del lloguer d'habitatges
Subvencions i ajudes públiques
Tramitació de pagament de factures
Programa de rehabilitació d'habitatges en matèria
d'accessibilitat
Procediments amb més consultes (2016)
Escolarització
Reconeixement del grau de dependència i el dret a
les prestacions del sistema
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Entitat
FOGAIBA

Consultes
8.769

Govern de les Illes Balears
Govern de les Illes Balears

6.414
4.429

Govern de les Illes Balears

1.614

Govern de les Illes Balears

1.339

Govern de les Illes Balears

1.313

Govern de les Illes Balears
Consell Insular de Mallorca
IMAS
Govern de les Illes Balears

1.246
1.180
1.052
889

Entitat
Govern de les Illes Balears
Govern de les Illes Balears

Consultes
43.632
17.437
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Processos de l’EBAP, de selecció de personal al
servei de la CAIB
Subvencions Europees fons FEAGA, FEADER, FEP i
FEMP i subvencions estatals i autonòmiques
Borses d'aspirants a funcionaris interins docents
Ajuts de menjador, curs 2016-2017
Llei de renda social garantida de les Illes Balears
Reconeixement i seguiment de pensions de
jubilació i discapacitat de la S.S., mod. no
contributiva
Programa de foment del lloguer d'habitatges
Reconeixement, declaració i qualificació de la
situació de discapacitat d'una persona

Govern de les Illes Balears

15.283

FOGAIBA

13.850

Govern de les Illes Balears
Govern de les Illes Balears
Govern de les Illes Balears
Govern de les Illes Balears

11.766
9.640
5.726
4.410

Govern de les Illes Balears
Govern de les Illes Balears

3.310
2.579

Procediments amb més consultes (2017)
Escolarització
Personal d’educació a validar la inexistència
d’antecedents penals
Processos de l’EBAP, de selecció de personal al
servei de la CAIB
Reconeixement del grau de dependència i el dret a
les prestacions del sistema
Subvencions Europees fons FEAGA, FEADER, FEP i
FEMP i subvencions estatals i autonòmiques
Reconeixement i seguiment de pensions de
jubilació i discapacitat de la S.S., mod. no
contributiva
Llei Ajuts de menjador, curs 2016-2017
Llei de renda social garantida de les Illes Balears
Reconeixement, declaració i qualificació de la
situació de discapacitat d'una persona
Obtenció de perfil de Targeta Ciutadana

Entitat
Govern de les Illes Balears
Govern de les Illes Balears

Consultes
44.817
38.631

Govern de les Illes Balears

20.967

Govern de les Illes Balears

18.549

FOGAIBA

16.344

Govern de les Illes Balears

13.738

Govern de les Illes Balears
Govern de les Illes Balears
Govern de les Illes Balears

12.117
5.387
3.453

Ajuntament de Palma

3.262

A la següent taula es mostren els indicadors d’interoperabilitat de PINBAL:
Indicadors d’interoperabilitat
Nombre de serveis d’interoperabilitat que s’utilitzen
Nombre total de procediments que han emprat PINBAL
Nombre total de consultes realitzades via PINBAL
Peticions realitzades, valora acumulat
Peticions realitzades a través de PINBAL a l’AGE
Peticions realitzades a cedents de les Illes Balears

2015
27
105
36.481
43.487
27.809
8.672

2016
33
136
143.696
187.183
121.928
21.768

2017
34
188
209.546
396.729
176.530
33.016

5. Pressupost econòmic
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El pressupost per al contracte de Serveis d’Administració Electrònica, així com la distribució per Lots
i les anualitats corresponents als anys 2015, 2016 i 2017, han estat les següents:
Lot
Lot 1
Lot 2
Lot 3
Total

2015
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

2016
28.168,80 €
377.143,26 €
250.265,31 €
655.577,37 €

2017
28.168,80 €
377.143,26 €
250.265,31 €
655.577,37 €

Total
56.337,60 €
754.286,52 €
500.530,62 €
1.311.154,74 €

En aquest sentit, la DGDT ha destinat durant aquest contracte de Serveis d’Administració
Electrònica (2015-2017) un import econòmic total de 1.311.154,74 € (IVA no inclòs) cofinançats en
un 50% pel Programa Operatiu d’intervenció comunitària del Fons Europeu de desenvolupament
Regional (FEDER) en el marc de l’objectiu de competitivitat regional i d’ocupació per a la Comunitat
Autònoma Illes Balears pel 2014-2020.

6. Conclusions
Aquest contracte de Serveis d’Administració Electrònica ha permès realitzar una sèrie d’actuacions
encaminades a fer possible el compliment de les noves lleis 39/2015 i 40/2015, que introdueixen un
canvi de plantejament essencial en l’enfocament de la implantació de l’Administració l’Electrònica
a les administracions públiques.
L’estat de situació de l’Administració Electrònica en el Govern de les Illes Balears i els avenços que
s’han dut a terme durant aquests 2 anys són els següents:
•

Implantació del registre (REGWEB3) que compleix la norma SICRES 3.0 i que està integrat
amb el Sistema d’Interconnexió de Registres (SIR).

•

Adaptació del gestor de continguts (ROLSAC) a la nova normativa d’Administració
Electrònica i integració amb el Sistema d’Informació Administrativa (SIA).

•

Implantació de la nova Web Corporativa del Govern de les Illes Balears que té com a
objectiu millorar l’estructura i els continguts i facilitar als ciutadans i entitats l'accés a la
informació del Govern.

•

Consolidació de la Plataforma d'Interoperabilitat de les Illes Balears (PINBAL) que
possibilita la interoperabilitat entre les administracions de les Illes Balears i la resta de
l'Estat.

•

Implantació de noves millores en el Gestor d’Expedients Corporatiu (HELIUM) que faciliten
la creació i tramitació d’expedients administratius.

•

Implantació de noves millores en la Plataforma de tramitació i notificació telemàtica
(SISTRA) que permet la implementació de tràmits telemàtics amb diferents nivell
d’autenticació i amb possibilitat d’incorporar pagament on-line a través de la passarel·la de
l’ATIB o el TPV virtual de La Caixa.
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•

Desenvolupament i implantació de nous tràmits telemàtics sobre SISTRA.

Des de la DGDT es vol donar continuïtat a tots els serveis objecte d’aquest contracte i, en aquest
sentit, s’ha prorrogat el contracte de Serveis d’Administració Electrònica 2 anys més (començant el
16 de novembre de 2017 fins al 15 de novembre de 2019) a fi de millorar la prestació dels serveis
als ciutadans, les empreses i les entitats i augmentar la productivitat d’aquests serveis i la
participació ciutadana mitjançant l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en l’àmbit
de les seves competències.
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