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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 Administra u Comú de les Administracions
Públiques, sistema tza tota la regulació rela va al procediment administra u, clariﬁca i integra el
con ngut 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 ges ó 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 con ngudes 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'objec u 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 norma va 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 norma va (Llei 39/2015 i Llei 40/2015) a l’ENS
(RD 951/2015 i RD 3/2010) i a l’ENI (RD 4/2010).
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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 objec us fonamentals de cada un dels Lots que conformen el
Contracte de Serveis d’Administració Electrònica.
En una segona part, es descriuen les principals ac vitats que s’han desenvolupat durant la duració
d’aquest contracte (novembre del 2017 ﬁns a novembre del 2019), així com els productes més
importants que s’han derivat d’aquestes ac vitats.
En una tercera part, es presenten els principals indicadors de resultat d’Administració Electrònica
al llarg d’aquests quatre anys de contracte (novembre del 2015 ﬁns a novembre del 2019).
En una quarta part, es detalla el model de relació i seguiment del Contracte de Serveis
d’Administració Electrònica.
En una cinquena 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 2017, 2018 i
2019.
Per úl m, s’extreuen una sèrie de conclusions derivades de l’anàlisi, fent èmfasi en la necessitat de
con nuar 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 tres 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 Corpora va
del Govern, la Seu Electrònica, les eines de ges ó de con nguts administra us i creació de
webs departamentals (ROLSAC i GUSITE) i la Plataforma de Registre i No ﬁcació Electrònica
(SISTRA).
Juntament amb aquest manteniment s’haurà de donar suport a la implantació de serveis
telemà cs sobre la plataforma, ja sigui amb els serveis implantats en l’abast d’aquest lot
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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 efec va per mitjans electrònics dels expedients administra us.
Aquests mòduls estan conformats per: el gestor corpora u 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

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 informà cs 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, ges ó 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
sistema tzada 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 correc u, adapta u i evolu u dels productes.
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Suport i implantació de tràmits telemà cs.



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 efec va per mitjans electrònics dels expedients administra us.


Manteniment correc u, adapta u i evolu u dels productes.



Suport i implantació d’expedients administra us sobre HELIUM.



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



Formació, documentació i qualitat dels productes.

3. Serveis realitzats
A con nuació 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 2017 ﬁns a novembre del 2019).

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 (polí c i ins tucional),
tècnic i opera u 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, ges ó de riscos, etc.



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



Suport en el desenvolupament i manteniment del Portal d’Administració Digital i del Portal
del Desenvolupador.

1.1.1. Planiﬁcació estratègica
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Els con nus 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 informà cs
del Govern de les Illes Balears i organismes autònoms.
En par cular, 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 perme millorar: l’eﬁcàcia i
l’eﬁciència administra va, la cooperació i coordinació interadministra va, la transparència, la
proximitat i obertura de les administracions públiques a la ciutadania (posant èmfasi en la
mul canalitat), així com la rendició de comptes.
Dintre de les tasques de planiﬁcació estratègica es troba la par cipació ac va en reunions
estratègiques i l’elaboració de documentació de caire estratègic (informes, presentacions, etc.)
que sigui d’u litat per impulsar a nivell estratègic (polí c i ins tucional), tècnic i opera u la
transformació digital a la CAIB. En aquest sen t, les principals actuacions realitzades i els principals
documents que s’han elaborat al llarg d’aquests dos anys són els següents:


Reunions del Grup Tècnic d’Immersió Digital.



Presentacions del Grup Tècnic d’Immersió Digital.



Actes de les reunions del Grup Tècnic d’Immersió Digital.



Actualització dels membres del Grup Tècnic d’Immersió Digital.



Reunions de la Comissió Balear de TIC (CBTIC).



Reunions de Comitès de Producte.



Pla Director de Tecnologia Digital 2019-2022.



Presentació del Pla Director de Tecnologia Digital 2019-2022.



Planiﬁcació dels productes d’Administració Electrònica

Exemples dels documents entregats:
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1.1.1. 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 ges ó dels riscos, l’avaluació i seguiment dels
projectes:


Elaboració de la plan lla de l’Informe de Seguiment de Tasques Diàries dels diferents Lots.
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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 de les actes de les reunions transversals del projecte.



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



Realització de la ges ó documental del projecte a la unitat compar da “dg cadmdigital 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’u litat per al correcte
desenvolupament de l’Administració Electrònica a la CAIB. En aquest sen t, els principals
documents que s’han elaborat al llarg d’aquests dos anys són els següents:


Qües onari CAE 2017 i CAE 2018 de l’OBSAE.



Informes d’execució del PO FEDER 2014-2020.



Indicadors de Comunicació del PO FEDER 2014-2020.



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



Informe sobre els projectes destacats de 2018.



Circular de dades obertes en el GOIB.



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



Memòria del projecte.

Exemples dels documents entregats:
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1.1.1. Observatori d’Administració Electrònica, Comunicació i Difusió
3.1.1.1.

Fitxes Observatori d’Administració Electrònica

Aquestes ﬁtxes són el resultat del seguiment de l'entorn d'Administració Electrònica (vigilància
norma va i tecnològica) per veure quins canvis norma us afecten a la CAIB i quines solucions del
CTT poden ser reu litzades per la CAIB.
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La vigilància norma va s’ha realitzat a través dels avisos del BOE i de la revisió de documentació
(legislació, guies i metodologies), informes, butlle ns, notes tècniques, estudis i ar cles publicats
al PAe i l’OBSAE.
La vigilància tecnològica s’ha realitzat a través del Centre de Transferència de Tecnologia (CTT) del
PAe (h p://administracionelectronica.gob.es) per conèixer l'estat de les diferents solucions
recollides en el CCT i analitzar si poden ser reu litzades per la CAIB.
El CCT disposa d'un entorn de desenvolupament col·labora u 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, ges ó de incidències, wiki i ges ó del codi font.

3.1.1.2.

Portal d’Administració Digital

El Portal d’Administració Digital de la CAIB (h p://administraciodigital.caib.es) té com a propòsit
proporcionar una visió completa de l’Administració Electrònica a la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears.
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 (norma va, eines del Govern,
interoperabilitat, arxiu electrònic, etc.), jornades i esdeveniments relacionats amb l'Administració
Electrònica, estadís ques d'ús, documentació rellevant, enllaços d'interès, novetats i inicia ves
que sorgeixen al voltant de l'Administració, així com accessos directes a altres webs d'interès.
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Des del Lot 1 s’ha donat suport en les següents tasques:


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



Preparació dels con nguts i manteniment del Portal d’Administració Digital.

3.1.1.3.

Portal del Desenvolupador

El Portal del Desenvolupador és un espai perquè les empreses integradores i personal
desenvolupador propi trobin tota la informació relacionada amb les aplicacions i solucions en
matèria d'Administració Electrònica del Govern de les Illes Balears i que té publicades al seu
repositori de codi obert a GitHub (h ps://github.com/GovernIB) amb els objec us de:


Crear un repositori comú d'aplicacions i solucions en matèria d'Administració Electrònica
per a la seva reu lització en l'àmbit de les administracions públiques.



Crear una base de coneixement comú sobre les diverses solucions tecnològiques en
l'àmbit de l'Administració Electrònica a les Illes Balears.



Crear un espai comú on es puguin compar r experiències i cooperar en l'àmbit de
l'Administració Electrònica a les Illes Balears per facilitar el desenvolupament col·labora u
d'aplicacions.



Facilitar la integració d’eines de tercers a les solucions comuns i estructurals de
l'Administració autonòmica de la CAIB incorporant la referència a aquest Portal en els plecs
de prescripcions tècniques corresponents.
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Des del Lot 1 s’ha donat suport en les següents tasques:


Disseny de l’estructura del Portal del Desenvolupador.



Preparació dels con nguts i manteniment del Portal del Desenvolupador.

3.1.1.4.

Seu electrònica

La Seu electrònica de la CAIB (h ps://www.caib.es/seucaib) és un lloc web que està a disposició de
la ciutadania a Internet i del qual és tular l’Administració de la CAIB encarregada de ges onar-lo i
administrar-lo, per mitjà del qual la ciutadania i les empreses poden accedir a la informació i als
serveis i tràmits electrònics de la CAIB en qualsevol moment i estalviant temps.
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Des del Lot 1 s’ha preparat nou con ngut a la Seu electrònica de la CAIB:


Servei de consulta de CSV-CAIB.



Iden ﬁcació i ﬁrma electrònica.



Ús d’Autoﬁrma als tràmits de la CAIB.

3.1.1.5.

Microsite de la DGDT

El Microsite de la DGDT (h ps://dg c.caib.es) conté tota la informació de la DGDT: funcions,
organització, i serveis.
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Des del Lot 1 s’ha donat suport en les següents tasques:


Disseny de l’estructura del Microsite de la DGDT.



Preparació dels con nguts i manteniment del Microsite de la DGDT per alinear-lo amb el
Portal d’Administració Digital.

3.1.1.6.

Organització de la Jornada d’Administració Digital 2019

Durant aquest període la DGDT ha organitzat una Jornada d’Administració Digital dia 8 de
novembre de 2019 que ha ngut com a propòsit donar a conèixer la situació actual dels projectes
d’Administració Electrònica i les futures línies de treball.
Aquesta Jornada ha anat adreçada a personal responsable en matèries de tecnologies de la
informació, organització, qualitat, processos i innovació de l'Administració Pública Autonòmica de
les Illes Balears i, en general, a qualsevol persona interessada en impulsar actuacions en matèria
d'Administració Electrònica en l'àmbit de la seva organització.
El Lot 1 ha col·laborat en l’organització d’aquesta Jornada.


Realització de les tasques prèvies a la Jornada:
o Iden ﬁcació dels temes a exposar i dels ponents.
o Suport en l’elaboració del material necessari per a les ponències.
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o Organització logís ca 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.

El Microsite de la Jornada d’Administració Digital (h ps://www.caib.es/sites/jornada-ad) conté
tota la informació relacionada amb la Jornada d’Administració Digital: presentació, programa,
organització, inscripció i ponències.

Des del Lot 1 s’ha donat suport en les següents tasques:


Disseny de l’estructura del Microsite de la Jornada d’Administració Digital.



Preparació dels con nguts i manteniment del Microsite de la Jornada d’Administració
Digital.

3.2.

Lot 2. Serveis electrònics per a la ciutadania
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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 correc u, adapta u i evolu u dels productes. En línies generals les tasques
realitzades en aquest bloc s’han correspost amb:
o Anàlisis, disseny i implementació de la nova plataforma de tramitació electrònica
SISTRA2.
o Anàlisis, disseny i implementació del component centralitzat d’auten cació
LOGINIB.
o Anàlisis, disseny i implementació del component centralitzat de pagaments
PAYMENTIB.
o Millores en la integració de SISTRA amb components externs (Cl@ve, REGWEB3,
etc.).
o Millores per facilitar els desenvolupaments de tràmits telemà cs sobre SISTRA.
o Anàlisis, disseny i implementació de la nova API REST de ROLSAC.
o Anàlisis, disseny i implementació de les modiﬁcacions necessàries per adaptar la
Seu electrònica al nou MIC.
o Anàlisis, disseny i implementació per a la incorporació de la ges ó de serveis
administra us dins ROLSAC.



Suport i implantació de tràmits telemà cs sobre SISTRA
o Suport a les incidències de tramitació derivades de l’ús de la plataforma.
o Suport tecnològic als desenvolupadors de tràmits.
o Desenvolupament de tràmits telemà cs.



Formació, documentació i qualitat dels productes.
o Execució de sessions forma ves de desenvolupament de tràmits telemà cs 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 (GitHub).

1.1.2. Àrea Web Corpora va del Govern
L’objec u principal de l’Àrea Web Corpora va del Govern és sa sfer la necessitat administra va
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.
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Correspon a la DGDT la consecució d’aquest objec u general i, per això, l’objecte d’aquesta Àrea
és l’execució de les tasques necessàries pel manteniment correc u, perfec u, adapta u i evolu u
dels mòduls que integren la Web Corpora va del Govern.
1. WEBCAIB, mòdul de “front-oﬃce” de la Web Corpora va o conjunt de pàgines Web
obertes al ciutadà amb navegació per estructura orgànica del Govern o per la temà ca
en concret que interessi.
2. ROLSAC, mòdul de “back-oﬃce” de la Web Corpora va que cons tueix el “back-oﬃce”
o gestor de con nguts de WEBCAIB, d’ús restringit a un conjunt d’usuaris intern del
Govern.
3. GUSITE, mòdul de ges ó uniﬁcada dels microsites, que cons tueix alhora el “frontoﬃce” (obert al ciutadà o a col·lec us 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 ins tucional 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 objec us especíﬁcs del Lot 2 són:


Tasques per al desenvolupament i implantació de noves funcionalitats i de manteniment
correc u, perfec u, adapta u i evolu u sobre les funcionalitats actuals del mòdul de
“front-oﬃce” de la Web Corpora va (WEBCAIB).



Tasques per al desenvolupament i implantació de noves funcionalitats i de manteniment
correc u, perfec u, adapta u i evolu u sobre les funcionalitats actuals del mòdul de
“back-oﬃce” de la Web Corpora va (ROLSAC).



Tasques per al desenvolupament i implantació de noves funcionalitats i de manteniment
correc u, perfec u, adapta u i evolu u sobre les funcionalitats actuals del mòdul de ges ó
uniﬁcada dels Microsites (GUSITE).



Tasques per al desenvolupament i implantació de noves funcionalitats i de manteniment
correc u, perfec u, adapta u i evolu u sobre les funcionalitats actuals del mòdul de
“front-oﬃce” de la Web Corpora va (SEUCAIB).

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

3.2.1.1.

Web Corpora va del Govern (WEBCAIB)
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Durant aquest període s’han dut a terme nombrosos correc us i múl ples millores funcionals a
WEBCAIB, així com proves unitàries i d’integració necessàries per a la posada en produc u
d’aquestes millores. A con nuació es llisten les diferents tasques que s’han dut a terme:


Revisió del log del servidor d'aplicacions.



Instal·lació binari al repositori MVN de GitHub.



Revisió del solapament de text.



Revisió de problemes en la carrega dinàmica de no cies pàgina Uas.



Canvi d’icones.



Problemes amb el joc de caràcters WEBCAIB.



Error d'ordenació de resultats Menú UA.



Problema en obrir ﬁtxers emprant Firefox.



Empaquetat WEBCAIB 3.0.8.



Canvi d'es l destacats UA.



Eliminar adreça "Govern" del peu de pàgina .



Modiﬁcació d’es ls dels accessos directes emprant el navegador ie11.



Afegir els logo ps FEDER al portal distribuïdor.



Modiﬁcacions del mètode d’accés a la declaració d’accessibilitat.



Afegir al peu de pàgina el texte "TELÈFON D'ATENCIÓ: 012".



Afegir paraules clau a la pàgina d'inici.



Corregir l'enllaç del Acords del Consells de Govern.



Afegir a l'API rest el camp "càrrec" al llistat de totes les UAs.



Canviar enllaç "Acords del consell de Govern".



Afegir procediments comuns a les cerques.



Subs tuir el mapa web de Google pel de SITIBSA quan es prem sobre contacte.



Eliminar enllaços RSS de Contractació.



Controlar aparició botó "Informació del càrrec".



Actualitzar logo Govern pel disseny commemora u LGTBI.



Afegir a l'API rest la possibilitat de consultar els ediﬁcis públics del Govern.



Subs tuir el botó de compar r per Google+ per un botó de compar r per WhatsApp.
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Durant aquest període s’han desplegat les següents versions de WEBCAIB:


webcaib-3.0.6



webcaib-3.0.7



webcaib-3.0.8



webcaib-3.0.9



webcaib-3.1.0



webcaib-3.1.1



webcaib-3.1.2



webcaib-3.1.3



webcaib-3.1.4



webcaib-3.1.5



webcaib-3.1.6



webcaib-3.1.7



webcaib-3.1.8



webcaib-3.1.9



webcaib-3.2.0



webcaib-3.2.1
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1.1.1.1.

Seu electrònica (SEUCAIB)

Durant aquest període s’han dut a terme nombrosos correc us i múl ples millores funcionals a
SEUCAIB, així com proves unitàries i d’integració necessàries per a la posada en produc u
d’aquestes millores. A con nuació es llisten les diferents tasques que s’han dut a terme:


Adaptar es ls Seu Electrònica al nou MIC.



Revisar els errors d'accessibilitat pàgina de tràmits.



Revisar els errors a l’hora de compilar.



Modiﬁcació de las Referències a recursos externs .



Revisió de les opcions duplicades al menú info de la Seu, a la versió Mobile.



Revisió de les opcions d’ajuda del públic objec u a la versió d’escriptori.



Eliminar referències a l'escut del Govern.



Revisió dels ﬁltres per Matèria / Tipus Procediment / UA emprant IE.



Revisió del text pàgina detall de procediment.



Modiﬁcacions al footer SEUCAIB.



Eliminar l’adreça i els telèfons "Govern" del peu de pàgina.



Error maquetació informació de documents relacionats amb el procediment.



Publicació dels serveis administra us a la Seu electrònica.



Revisió dels enllaços a les norma ves que no disposen d’URL i són de butlle ns diferents
del BOE.



Incloure la polí ca de cookies a la Seu electrònica.



Revisió de l’empaquetat a la versió 499.



Revisió de la previsualització dels serveis.



Problema visualització dels logos “Fons FEDER” a ordinadors Mac.



Error a l'hora de mostrar els models de sol·licitud quan el tràmit no és presencial



Adaptar inici de tramit en funció de la plataforma de tramitació



Parametrització informació del lloc de presentació



Error en el texto del òrgano competente para resolver, tramitar en el caso de los
procedimientos comunes



Afegir procediments comuns a les cerques



Visibilitat de procediments/serveis interns a la SEU
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Subs tuir el mapa web de google pel de SITIBSA.

Durant aquest període s’han desplegat les següents versions de SEUCAIB:


seucaib-1.2.4



seucaib-1.2.5



seucaib-1.2.6



seucaib-1.3.0



seucaib-1.3.1



seucaib-1.3.2



seucaib-1.3.3



seucaib-1.3.4



seucaib-1.3.5



seucaib-1.3.6



seucaib-1.3.7



seucaib-1.3.8



seucaib-1.3.9

3.2.1.2.

Gestor de con nguts administra us (ROLSAC)

Durant aquest període s’han dut a terme nombrosos correc us i múl ples millores funcionals a
ROLSAC, així com proves unitàries i d’integració necessàries per a la posada en produc u
d’aquestes millores. A con nuació es llisten les diferents tasques que s’han dut a terme:


Revisió del versionat de llibreries sac-api-client i solr-api.



Millores en la ges ó de norma ves.



Ges ó catàleg de serveis administra us.



Actualització documentació: Guia Ràpida d’Instal·lació ROLSAC.



Actualització de documentació: Integració SIA.



Revisió del tractament de caràcters especials a l’API.



Anàlisi incorporació API-Rest.



Adaptacions addicionals i canvis a la ges ó de norma ves.



Revisió del procés d’eliminació de models de sol·licitud en els tràmits.
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Revisió del procés de desar un procediment amb molts de documents.



Error amb el tractament del caràcter %.



Normalització canals de presentació Tràmit i Servei.



Error a l'hora d’eliminar la UA d'un usuari gestor.



Revisió del procés d’Indexació de Norma ves.



Revisió d’integració de procediments i serveis amb SIA.



Reorganització de projectes a GitHub.



Restricció alta/edició de norma va per usuari.



Camps obligatoris i mal funcionament dels canals de presentació.



Revisió del procés d’eliminació d’UAs.



Anàlisis del manteniment dinàmic de les xarxes socials corpora ves.



Enviament de procediments interns a SIA.



Afegir funcionalitats a l'API Rest.



Revisió del procés d’eliminació de ﬁtxes amb documents relacionats.



Revisió del procés de traspàs del BOIB.



Revisió dels Problemes a l'hora de cercar personal per codi d'usuari.



Adaptació API-Rest Servei de Procediments/Serveis Administra us.



Revisió del problema de modiﬁcació de documents relacionats al catàleg de serveis per a
usuaris amb rol RSC_SUPER.



Anàlisi de la incorporació procediments/serveis interns i comuns.



Revisió de la u lització de "sysdate" a la migració amb SIA i a altres llocs de l'aplicació.



Revisió de les funcions referents a serveis en ROLSAC per incorporar els ﬁltres necessaris.



Anàlisi incorporació procediments/serveis interns i comuns.



Anàlisi incorporació procediments/serveis comuns.



Adaptació API-Rest Servei de Procediments/Serveis Administra us.



Creació document d'integració API REST.



Revisar conﬁguració del domini de seguretat dins el mòduls del projecte.



Revisió de problemà ques a la carrega de dades dels tràmits, del darrer procediment
visitat en procediments sense tràmits.



Problemes a l'hora de mostrar la informació a l'Excel amb l'exportació de
procediments/serveis.

 Selecció plataformes de tramitació.
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Durant aquest període s’han desplegat les següents versions de ROLSAC:


rolsac-1.7.1



rolsac-1.7.0



rolsac-1.6.1



rolsac-1.6.0.1



rolsac-1.6.0



rolsac-1.5.8.1



rolsac-1.5.8

3.2.1.3.

Creació de webs departamentals (GUSITE)

Durant aquest període s’han dut a terme nombrosos correc us i múl ples millores funcionals a
GUSITE, així com proves unitàries i d’integració necessàries per a la posada en produc u
d’aquestes millores. A con nuació es llisten les diferents tasques que s’han dut a terme:


Afegir la ges ó d’URLs als formularis de contacte.



Adaptació de la plan lla tema 2015 al nou MIC.



Revisió del procés d’indexació completa als microsites.
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Incorporació de la u litat presentació al menú horitzontal.



Incorporació botó amb els es ls MIC.



Incorporació de llistes de valors MIC.



Revisió del mal funcionament amb les e quetes <iframe>.



Revisió de varis problemes amb el tema 2017.



Revisió de les problemà ques amb els enllaços interns.



Revisió de la visualització de llistats de documents.



Eliminació de l’adreça "Govern" del peu de pàgina.



Revisió de problemà ques amb el mapa web.



Actualització de la plan lla tema2017.



Problema amb els apòstrofs en els tols dels components.



Problema amb el tol dels formularis de contacte.



Revisió del muntatge del menú horitzontal.



Revisió de la iconograﬁa de l’aplicació.



Canvi de la URL de Google Analy cs.



Revisió del problema d’incloure enllaços com a imatges a una pàgina de con ngut.



Revisió de les URL per descarregar imatges a l’entorn SITES.



Revisió de l’accés a Microsites amb la versió "Microsite versió 2015" i accés "Restringit".



Revisió dels problemes a l’hora d’incloure enllaços a pàgines del microsite en els
esdeveniments de l’agenda fent servir el popup de con nguts.



Millora d’accessibilitat: Correcció de con ngut no accessible.



Incloure la polí ca de cookies en els microsites.



Canvi del nom del ﬁtxer "gusite.ear" per "sites.ear" a l'hora d'empaquetar.



Modiﬁcació del procés de migració d’arxius a FileSystem.



Augment del temps de sessió.



Afegir funcionalitat a l’hora de emmagatzemar ﬁtxers a FileSystem o BBDD.
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Durant aquest període s’han desplegat les següents versions de GUSITE:


gusite-1.5.5



gusite-1.5.4



gusite-1.5.3



gusite-1.5.2



gusite-1.5.1



gusite-1.5.0.2



gusite-1.5.0.1



gusite-1.5.0



gusite-1.4.3

1.1.3. Àrea SISTRA i Tramitació Telemà ca
L’objec u principal de l’Àrea SISTRA i Tramitació Telemà ca és el manteniment correc u,
adapta u i evolu u de la plataforma SISTRA, el suport tecnològic als desenvolupadors de tràmits
telemà cs i el desenvolupament de tràmits telemà cs.

3.2.1.4.

Plataforma de Tramitació i No ﬁcació Telemà ca (SISTRA)

La Plataforma de Tramitació i No ﬁcació Telemà ca (SISTRA) és un eina que permet la
implementació de tràmits telemà cs amb diferents nivell d’auten cació, amb possibilitat
d’incorporar pagament on-line, annexat de documentació, signatura digital, etc. SISTRA permet
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també integrar-se amb els sistemes de ges ó existents, habilitant la incorporació automà ca de
les dades introduïdes al tràmits telemà cs. D’altra banda, aquesta plataforma possibilita
l’enviament de no ﬁcacions telemà ques, bé per part dels sistemes de ges ó o bé manualment a
traves del Mòdul de Ges ó d’Expedients, a la zona personal dels ciutadans.
SISTRA té com a ﬁnalitat permetre als ciutadans la realització de tràmits telemà cs evitant o
reduint desplaçaments i agilitzant els processos de ges ó.
Durant aquest període s’han fet nombroses millores funcionals a SISTRA, així com proves unitàries
i d’integració necessàries per a la posada en produc u d’aquestes millores. A con nuació es llisten
les diferents versions de SISTRA lliurades durant el projecte i les principals millores incloses a
cadascuna d’elles:


SISTRA 3.3.7.1:
o Aquesta versió es va crear com a patch de la versió 3.3.7 existent a producció per
millorar el procés d’avís periòdic d’entrades de la Safata Telemà ca.
Els principals canvis que incorpora la versió són:




Safata Telemà ca: modiﬁcació del procés d’avís periòdic d’entrades per fer-lo
no transaccional.

SISTRA 3.4.3:
o Aquesta versió inclou com a millora més rellevant la inclusió de la possibilitat de
recuperar el jus ﬁcant de registre lliurat per SISTRA al ciutadà de l'aplicació de registre
de l'organisme.
Els principals canvis que incorpora la versió són:


Assistent de tramitació: permetre la recuperació del jus ﬁcant de registre de
l’aplicació de registre de l’organisme.



Assistent de tramitació: presentació en pantalla de ﬁnalització del tràmit de la
documentació associada a la tramitació per la descàrrega per part del ciutadà.



Assistent de tramitació: incorporació de propietat per mostrar URL de consulta
de punts de registre a les instruccions de lliurament de tràmits de
preregistre/preenviament.



Bantel: millora del procés periòdic d’avís d’entrades a Backoﬃces, de manera
que el període d’avís sigui ﬁx i comú a tots els avisadors.



Bantel: inclusió a nivell de procediment de botó per forçar l’avís d’entrades.



FirmaWeb: externalització a ﬁtxers de propietats de la propietat rela va a ﬁltre
de cer ﬁcats.



FirmaWeb: normalització del nom dels ﬁtxers a signar pel seu enviament al
plugin de signatura.
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SISTRA 3.4.4:
o Aquesta versió incorpora com a canvi més rellevant la millora de la informació dels
correus generats com a conseqüència de l’enviament de formularis d’incidències.
Els principals canvis que incorpora la versió són:





Assistent de tramitació: correcció de literals de la plataforma.



Assistent de tramitació: millora de la informació del correu electrònic generat a
par r de l’enviament del formulari d’incidències per part dels ciutadans.



Zonaperhelpdesk: millora de funcionament per obtenir l’estat des del plugin.



U litats: millora de la funció de validació de NIEs.



Cl@ve Auten cació: implantació en entorns CAIB i habilitació per emprar-lo a
SISTRA.

SISTRA 3.4.5:
o Aquesta versió incorpora com a canvi més rellevant la millora del formulari
d’incidències presentat a la Zona Personal de manera que es pugui ﬁltrar per data els
procediments a mostrar al ciutadà.
Els principals canvis que incorpora la versió són:





Zonaperﬁlter: canvi de mètode d’auten cació del mòdul web per facilitar el
Single Sign-On de Jboss.



Inter cie de pagaments: ampliació de les dades con ngudes a la sessió SISTRA
passades a la inter cie per incloure informació d’auten cació de sessió per la
u lització posterior al plugin de pagaments.



Assistent de tramitació: millora del formulari d’incidències perquè a Zona
Personal, es puguin restringir per data el llistat de procediments oferts al
ciutadà



Assistent de tramitació: s’oculta el botó de descàrrega de la passa Finalitzar en
cas de no haver deﬁnit plan lla de renderització pel formulari.

SISTRA 3.4.6:
o Aquesta versió incorpora com a canvi més rellevant la divisió de l’script “Script
des natari tràmit” en dos, un que permet ﬁxar dinàmicament el procediment associat
al tràmit, i que s’executarà a l’inici del mateix, i un altre per ﬁxar la resta de dades de
des (oﬁcina de registre, òrgan des i unitat administra va).
Els principals canvis que incorpora la versió són:


Plugin de signatura CAIB: recuperació de dades del signant mitjançant les
u litats del projecte plugins-api de PluginsIB.
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Sistraback: divisió en dos de l'actual script “Script des natari tràmit per
possibilitar l'establiment dinàmic de determinades dades de des del tràmit en
base a dades emplenades per un ciutadà als formularis associats al tràmit.



Zonaperhelpdesk: inclusió de concatenació de codi de tràmit juntament amb la
descripció als resultats de les pàgines “Estat Tràmit” i “Auditoria Tramitació”.



Assistent de tramitació/Zona Personal: modiﬁcacions en pàgina de login Cl@ve
per permetre, segons valor de propietat global.proper es, mostrar bloc
d’auten cació mitjançant usuari/contrasenya.



Assistent de tramitació/Zona Personal: incorporació de nou camp “horari de
contacte” en formulari d’incidències.

SISTRA 3.4.6.1:
o Aquesta versió és un patch de la 3.4.6 que inclou la funcionalitat de poder incorporar
HTML al text de protecció de dades que es mostra a la passa Cal Saber de l’assistent de
tramitació.
Els principals canvis que incorpora la versió són:




Assistent de tramitació: conﬁguració de tol de l’apartat de protecció de dades
per propietat i possibilitat d’incorporar HTML al cos de l’avís.

SISTRA 3.4.6.1:
o Aquesta versió és un patch de la 3.4.6 que inclou la funcionalitat de poder incorporar
HTML al text de protecció de dades que es mostra a la passa Cal Saber de l’assistent de
tramitació.
Els principals canvis que incorpora la versió són:




Assistent de tramitació: conﬁguració de tol de l’apartat de protecció de dades
per propietat i possibilitat d’incorporar HTML al cos de l’avís.

SISTRA 3.4.7:
o Aquesta versió inclou com a canvi més rellevant l'actualització del plugin de AutoFirma
de ﬁrmaWeb per incloure el valor del meout per conﬁguració i resoldre problema de
purgat prematur de ﬁtxers temporals de ﬁrma.
Els principals canvis que incorpora la versió són:


Zona Personal: possibilitat de incloure, per propietat, missatge d’informació
rela u a accés a no ﬁcacions no generades des de SISTRA.



Zonaperhelpdesk: modiﬁcació de la pantalla de cerca i detall de pagaments per
mostrar l’import de la taxa pagada.



Bantelback: millora del model de dades i backoﬃce del mòdul Bantel per la
inclusió de codi numèric unívoc de procediment. A més, es protegeix el
backoﬃce contra l’edició simultània en la mateixa sessió del navegador.
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FirmaWeb: actualització del plugin d’Autoﬁrma per la conﬁguració per propietat
del meout de sessió i per resoldre problema de purgat prematur de ﬁtxers
requerits al procés de signatura que provocaven errors al signar.

SISTRA 3.4.8:
o Aquesta versió inclou com a canvi més rellevant aspectes rela us al procés de registre
de sol·licituds. La inter cie de registre passa a incorporar un nou mètode que permet
recuperar la descripció d’un òrgan des , passant a u litzar aquest mètode en alguns
punts de l’aplicació en els que es recuperava el llistat complet d’òrgans.
Els principals canvis que incorpora la versió són:





Assistent de tramitació: incorporació de missatge d’espera al descarregar
jus ﬁcant en passa registrar.



Assistent de tramitació: modiﬁcació del procés de registre per la u lització de
nou mètode de recuperació de descripció d’òrgans des d’aquells punts de
l’aplicació als que no es requereix disposar de tot el llistat d’òrgans des
disponibles.

SISTRA 3.4.9:
o Aquesta versió inclou canvis rela us a l'ampliació del API de Zona Personal per a la
incorporació de dos nous serveis que perme n la recuperació dels tràmits inacabats
d'un NIF i la URL de con nuació d'aquests tràmits per part d'una aplicació externa (p.
ex. Carpeta Ciutadana).
Els principals canvis que incorpora la versió són:




Zonaper: Inclusió de noves operacions en el API de Zonaper. Les operacions
incloses són la recuperació dels tràmits persistents per a un NIF i un període
determinat (obtenerPersistentes) i l'obtenció de quet d'accés per a la
recuperació d'un tràmit inacabat (obtenerTiquetAcceso).

SISTRA 3.4.10:
o Aquesta versió inclou la correcció de la URL en llenguatge català d'accés a l'avís d'una
comunicació en la Zona Personal del ciutadà.
Els principals canvis que incorpora la versió són:





Zonaper:
correccions
proper es
/moduls/modul-zonaper/moduls/persistence/etc/resources/*.

de:



Zonaperfront: Comunicacions - correu electrònic d'avís – URL d'accés a l'avís:
correcció
del
paràmetre
HTTP
'language':
@h ps://www.caib.es/sistrafront/zonaperfront/inicio?
language=ca&aviso=***&auten cacion=CU.

SISTRA 3.5.1:
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o Aquesta versió inclou com a canvi més rellevant la consolidació en PDF signat pel
ciutadà dels documents formatats de formulari i dels documents adjuntats en un tràmit
telemà c, realitzant la signatura digital mitjançant la u lització del format PAdES. Amb
aquesta millora el gestor de tràmits té accés d'una forma amigable a la signatura digital
del ciutadà en el document PDF, ob ngut des de la Safata telemà ca; ﬁns a aquesta
versió només tenia accés al ﬁtxer XML amb la signatura associada al formulari i als
ﬁtxers adjunts signats.
Els principals canvis que incorpora la versió són:



Safata Telemà ca: Enllaços a visualització de PDF’s signats.

SISTRA 3.5.2:
o Aquesta versió és una uniﬁcació de les branques 3.5 i 3.4 de Github: versions 3.5.1 i
3.4.5.



SISTRA 3.5.3:
o Aquesta versió inclou dues millores en relació a la consolidació en PDF signat pel
ciutadà dels documents formatats de formulari i dels documents adjuntats en un tràmit
telemà c, realitzant la signatura digital mitjançant la u lització del format PAdES. Amb
aquestes millores el ciutadà tramitador té accés d'una forma amigable a la seva
signatura digital en el document PDF, ob ngut tant des de l'Assistent de Tramitació
(Pas Finalitzar) com des de la seva Zona Personal; ﬁns a aquesta versió només tenia
accés al ﬁtxer PDF sense signar associat al formulari i als ﬁtxers adjunts.
Els principals canvis que incorpora la versió són:





Zona Personal: Mostrar en el detall de les sol·licituds enllaci de descàrrega de
signatura, en el cas de documents signats.



Assistent Tramitació (SISTRAFRONT): Permetre descàrrega de signatures i/o
documents signats en Pas Finalitzar.

SISTRA 3.5.4:
o Aquesta versió és una uniﬁcació de les branques 3.5 i 3.4 de Github: versions 3.5.3 i
3.4.6.



SISTRA 3.5.5:
o Aquesta versió és una actualització de la uniﬁcació de les branques 3.5 i 3.4 de Github:
versions 3.5.4 i 3.4.6.



SISTRA 3.5.6:
o Aquesta versió és una actualització de la uniﬁcació de les branques 3.5 i 3.4 de Github:
versions 3.5.5 i 3.4.7.



SISTRA 3.5.7:
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o Aquesta versió és una actualització de la uniﬁcació de les branques 3.5 i 3.4 de Github:
versions 3.5.6 i 3.4.8.


SISTRA 3.5.8:
o Aquesta versió és una actualització de la uniﬁcació de les branques 3.5 i 3.4 de Github:
versions 3.5.7 i 3.4.8.



SISTRA 3.5.9:
o Aquesta versió és una actualització de la uniﬁcació de les branques 3.5 i 3.4 de Github:
versions 3.5.8 i 3.4.9.



SISTRA 3.5.10:
o Aquesta versió és una actualització de la uniﬁcació de les branques 3.5 i 3.4 de Github:
versions 3.5.9 i 3.4.10.



SISTRA 3.5.11:
o Aquesta versió inclou millores en ZONAPER, en ZONAPERFRONT i en la generació de
documents annexos signats per a ser registrats en REGWEB3.
Els principals canvis que incorpora la versió són:





ZONAPER: ‘obtenerTiquetAcceso’: atès que es pot establir una relació directa
entre els paràmetres ‘metodoAuten cacion’ i ‘auten cacion’, es prescindeix
d'aquest úl m paràmetre, per a simpliﬁcar.



ZONAPERFRONT - Actualització d'usuari seycon en tràmits persistents quan
s'auten ca un usuari de diferents maneres (CAIBlogin i seycon).



Plugin REGWEB3: adaptació del connector de signatura CAIB, de manera que les
dades del cer ﬁcat extrets d'una signatura es recuperin a través dels serveis del
node @signa federat de la CAIB.

SISTRA 3.5.12:
o Aquesta versió inclou l'adaptació per a la u lització de LoginIB per a l'auten cació dels
ciutadans.
IMPORTANT: aquesta versió ja no permet l'auten cació amb usuari/password,
solament l'auten cació amb Cl@ve
Els principals canvis que incorpora la versió són:


conﬁg.proper es: S'incorpora la possibilitat de compilació del projecte
seleccionant de manera explícita la manera d'auten cació amb LoginIB per als
mòduls frontals

A con nuació s’inclouen mostres de les funcionalitats implementades més signiﬁca ves:
1. Ampliació de la funcionalitat de formulari d’incidències
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Aquesta millora sorgeix en resposta al creixement de la recepció d’incidències de
tramitació a par r del formulari d’incidències que es posa a disposició del ciutadans tant a
l’assistent de tramitació com a la seva Zona Personal.

2. Permetre la recuperació del jus ﬁcant de registre de l’aplicació de registre de
l’organisme
Aquesta millora sorgeix en resposta a la necessitat de homogeneïtzar els jus ﬁcants de
registre lliurats als ciutadans. Donat que l’aplicació de registre corpora va de la CAIB,
REGWEB3, genera aquest jus ﬁcant, s’adapta SISTRA per recuperar el jus ﬁcant i
presentar-lo al ciutadà.
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3. Cl@ve Auten cació: implantació en entorns CAIB i habilitació per emprar-lo a SISTRA
Aquesta millora sorgeix en resposta a la necessitat de la CAIB d’adaptar-se al que s’està
conver nt a l’estàndard de facto per l’auten cació a l’àmbit de les Administracions
Públiques a Espanya.
Aquesta integració permet l’auten cació del ciutadà per diferents mètodes com son
Cer ﬁcat digital, Cl@ve PIN i Cl@ve Permanente.
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3.2.1.5.

Assistent de Tramitació Telemà ca (SISTRA2)

L’Assistent de Tramitació Telemà ca SISTRA2 és un eina que neix en l’àmbit del nou esquema
d’Administració Electrònica basat en components dedicats impulsat per la CAIB.
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Dins aquest nou esquema, SISTRA2 s’encarrega de la tramitació electrònica d’una sol·licitud de
forma que una vegada registrada la sol·licitud, aquesta passarà a ser ges onada per la resta de
components de l’esquema d’Administració Electrònica (registre, gestor d’expedients, arxiu, etc.).
SISTRA2 és un eina mul en tat que permet integrar-se, mitjançant plugins, amb la resta dels
components d’Administració Electrònica anteriorment esmentats.
Des del punt de vista del ciutadà, SISTRA2 ofereix una nova forma d’interactuar amb els serveis
electrònics que millora la usabilitat, que és adaptable a disposi u i que permet tenir una visió
personalitzada segons l’en tat.
Des del punt de vista de l’administrador i desenvolupador de tràmits, SISTRA2 proporciona un nou
entorn de conﬁguració i desenvolupament amb millores funcionals que simpliﬁquen les tasques
d’administració i desenvolupament dels tràmits.
Durant aquest període s’ha dissenyat i desenvolupat l’eina SISTRA2. A con nuació, es llisten les
tasques més signiﬁca ves vinculades a aquesta nova plataforma de tramitació electrònica que
s’han realitzat:
1. Recollida de requeriments i anàlisi funcional i tècnic de l’aplicació
S’han dut a terme diferents reunions amb els tècnics de la DGDT per la recollida de
requeriments de l’aplicació.
A par r dels requeriments ﬁxats, s’han efectuat i documentat l’anàlisi funcional i tècnic de
l’aplicació.
2. Disseny i implementació del Gestor de Tràmits Electrònics (SISTRAGES)
S’ha dissenyat i desenvolupat el Gestor de Tràmits Electrònics, que és un eina de backoﬃce
que permet l’administració i parametrització de la plataforma, i la creació i ges ó de
tràmits telemà cs que seran accessibles pel ciutadà des de l’Assistent de Tramitació
Electrònica.
Entre les principals funcionalitats desenvolupades en aquesta eina es destaquen les
següents:
o Integració dins els sistemes d’auten cació d’usuaris CAIB.
o Suport mul en tat (conﬁguració de personalitzacions per en tat).
o Segmentació de l’aplicació per rols (SuperAdministrador, Administrador d’en tat i
Desenvolupador).
o Deﬁnició i conﬁguració de plugins, tant a nivell global d’instal·lació com a nivell
d’en tat.
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o Deﬁnició i manteniment de dominis.
o Deﬁnició i manteniment de fonts de dades.
o Deﬁnició i manteniment de formatadors de formularis.
o Ges ó de rols i permisos d’usuari.
o Ges ó d’àrees i elements vinculats (dominis, fonts de dades i tràmits).
o Desenvolupament de tràmits telemà cs.
o Auditoria de canvis en tràmits.
o Dissenyador de formularis web.
o Creació de formatador genèric i basat en plan lla PDF per generar PDF de
visualització de formularis.
o Assistent d’importació/exportació de tràmits.
o API de serveis REST.
o Implementació de la funcionalitat "domini consulta remota".
o Generació AJUDES i externalització d'aquestes.
o Procés de migració d'un tràmit des de SISTRA1 a SISTRA2.
o Implantació versió 1 de SISTRA2 sobre l'entorn de preproducció i producció.
o Creació i execució de les proves de càrrega.
o Formació.
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3. Disseny i implementació de l’Assistent de Tramitació Electrònica (SISTRAMIT)
S’ha dissenyat i desenvolupat l’Assistent de Tramitació Electrònica, que és una aplicació
web que guiarà al ciutadà en la seva tramitació mitjançant una sèrie de passes
conﬁgurades a través de SISTRAGES.
Entre les principals funcionalitat desenvolupades en aquesta eina es destaquen les
següents:
o Workﬂow de tramitació (motor de passes de tramitació i formularis).
o Desenvolupament de layout de l’aplicació.
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o Disseny HTML/JS/CSS de l’Assistent de Tramitació.
o Integració amb plugin d’auten cació.
o Integració amb plugin de catàleg de procediments.
o Integració amb SISTRAGES.
o Integració amb el plugin de ﬁrma client.
o Integració amb el plugin de pagaments.
o Integració amb el plugin de registre.
o Integració amb el plugin de validació de signatura.
o API de serveis REST (API interna i externa).
o Control QAA en iniciar/recuperar un tràmit.
o Desenvolupament del tràmit Plan lla.
o Desenvolupament del tràmit Instancia genèrica.
o Implementació de 3 Tràmits TEST DE PLATAFORMA.
o Implementació de 3 Tràmits TEST PER FUNCIONALITAT..
o Migració de múl ples tràmits de SISTRA1 a SISTRA2.
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4. Disseny i implementació de HELPDESK de Tramitació Electrònica (SISTRAHELP)
S’ha dissenyat i desenvolupat el HELPDESK de Tramitació Electrònica, que és una aplicació
web que dóna accés controlat als tràmits que s’estan realitzant a un moment donat, de
manera que es puguin fer averiguacions sobre l’estat d’un tràmit determinat. Aquest
mòdul permet resoldre d’una manera ràpida els principals problemes tècnics referents a la
tramitació electrònica dels ciutadans.
Entre les principals funcionalitat desenvolupades en aquesta eina es destaquen les
següents:
o Anàlisi funcional de les pantalles de l’aplicació.
o Deﬁnició del layout de l’aplicació.
o Disseny i desenvolupament de la pantalla d’auditoria de tràmits.
o Disseny i desenvolupament de la pantalla de pèrdua de clau de tramitació.
o Disseny i desenvolupament de la pantalla d’errors de plataforma.
o Disseny i desenvolupament de la pantalla d’informació de persistència.
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o Disseny i desenvolupament de la pantalla d’informació de pagaments.
o Desenvolupament de la funcionalitat de recerca d’esdeveniments i opera va de
rols.
o Generació d’ajudes online de l’aplicació.
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5. Disseny i implementació de plugins per a la integració amb altres components
d’Administració Electrònica
S’ha dissenyat i desenvolupat un conjunt de plugins per integrar SISTRA2 amb els diferents
components de l’esquema d’Administració Electrónica de la CAIB. Aquests plugins es
conﬁguren a dos nivells, a nivell general de la instal·lació de l’aplicació i a nivell d’en tat.
Entre les principals funcionalitats desenvolupades en aquesta eina es destaquen les
següents:
o Disseny i implementació del plugin de catàleg de procediment i serveis ROLSAC.
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o Disseny i implementació del plugin d’auten cació LOGINIB.
o Disseny i implementació del plugin d’enviament d’emails.
o Disseny i implementació del plugin de resolució de dominis remots.
o Disseny i implementació del plugin de signatura en client API de Firma Simple.
o Disseny i implementació del plugin de pagaments PAYMENTIB.
o Disseny i implementació del plugin de registre REGWEB3.
o Integració del plugin de conversió PDF de pluginsIB.
o Integració del plugin de validació de signatures en servidor de pluginsIB.
6. Disseny i implementació de component centralitzat d’auten cació (LOGINIB)
S’ha dissenyat i desenvolupat el component centralitzat d’auten cació (LOGINIB), que és
una aplicació que centralitza les comunicacions amb els diferents sistemes d’auten cació,
mitjançant plugins, i ofereix a qualsevol aplicació corpora va la funcionalitat d’auten cació
basada en un API REST.
Aquest component centralitzat inclou la ges ó de la pàgina de login, de manera que es
mostrarà la mateixa pàgina de login per les diferents aplicacions corpora ves que facin us
del component.
Entre les principals funcionalitats desenvolupades en aquesta eina es destaquen les
següents:
o Disseny i implementació de lògica de l’aplicació.
o Maquetació de pàgina de login.
o Desenvolupament de plugin per Cl@ve 1.0.
o Desenvolupament de plugin per Cl@ve 2.0.
o Deﬁnició i implementació d’API de REST de serveis d’auten cació.
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7. Disseny i implementació de component centralitzat de pagaments (PAYMENTIB)
S’ha dissenyat i desenvolupat el component centralitzat de pagaments (PAYMENTIB), que
és una aplicació que centralitza la realització de pagaments suportant, mitjançant plugins,
diferents plataformes de pagaments.
Aquest component s’encarrega de la ges ó del procés de pagament amb les diferents
plataformes, emmagatzemant a BBDD els estats des pagaments per poder tenir una
auditoria dels mateixos.
Entre les principals funcionalitats desenvolupades en aquest compoenent es destaquen les
següents:
o Disseny i implementació de la lògica de l’aplicació
o Desenvolupament del plugin de pagaments de l’ATIB.
o Disseny i implementació de processos background (purgats de sessions, etc.).
o Deﬁnició i implementació de l’API de REST de serveis de pagament.
o Disseny i implementació de mòdul back per la resolució de problemes de
pagaments.
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o Creació de jus ﬁcant de pagaments genèric.
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3.2.1.6.

Suport i implantació de tràmits telemà cs sobre SISTRA

A con nuació s’exposen els principals serveis realitzats en el mòdul de suport i implantació de
tràmits telemà cs sobre SISTRA:


Suport a les inicia ves de simpliﬁcació de processos i reducció de càrregues
administra ves en el marc de l’inventari de procediments en qualsevol aspecte relacionat
en la implantació de tràmits telemà cs.
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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 externs i, en general, qualsevol qües ó derivada de
la implementació de tràmits per tercers diferents al propi adjudicatari.



Desenvolupament de tràmits telemà cs. S’ha implementat nous tràmits telemà cs tenint
en compte: 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 son:


DG de Polí ca Lingüís ca.



DG de Treball i Salut Laboral.



DG de Comerç i Empresa (Servei de Joc).



DG de Salut i Consum.



DG de Medi Rural i Marí.



DG de Medi Ambient.



DG de Personal Docent.



DG de Funció Pública i Administracions Públiques.



DG d'Energia i Canvi Climà c.



DG de Desenvolupament Tecnològic.



Junta Consul va de Contractació Administra va (JCCA).



Fundació Bit.



IBAVI.



UDIT.



EBAP.



OTAE.



OTIC.



IB-JOVE.



IB-SALUT.



TRAGSATEC.



Tecsidel.
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AT4.



TEIMAS.



ARTECO.



TECSIDEL.



BRÚJULA.

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


Autorització Ambiental Integrada.



Oferta d'Ocupació.



Cer ﬁcació energè ca d'ediﬁcis.



Sol·licitud assistència cursos i exàmens.



Sol·licitud d'autorització per a la nova plantació de vinya.



Presentació de documentació Pla estatal habitatge 2013-2016.



Reclamacions a Consum.



Consulta d'escrits al IBSALUT.



Selecció de personal estatutari (IBSALUT).



Reclamació de Responsabilitat Patrimonial al IBSALUT.



Instal·lacions de baixa tensió (General).



Inscriure nou formador.



Inscriure formador existent.



Sol·licitud del curs d'actualització d'Embarcacions de Supervivència i Pots de
Rescat (no ràpids).



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



Inspecció o revisió d'organisme de control.



Sol·licitud de revisió de les proves per a l'obtenció de cer ﬁcats de català.



Registre i dipòsit de ﬁances.



Cancel·lació del dipòsit de ﬁances de lloguer.



Modiﬁcació d'un establiment turís c.



Inscripció de l'examen lliure del mòdul de PUENTE de Patró Local de Pesca.



Proves selec ves d'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats dels cossos
docents.
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Comunicació prèvia de productor de residus



Autorització d'Operador d'instal·lació de ges ó de residus



Presentació d'escrits davant l’IBSALUT.



Tràmit d'inscripció en una borsa de treball.



Tramitació de tulacions nàu c pesqueres.



Sol·licitud de primera expedició o renovació de llicència de pesca recrea va
immediata (Només vàlida des de terra).



Sol·licitud de selecció de places per a l'adjudicació de des nació provisional.



Comunicació transpor sta recollidor de residus.



Tràmit d'audiència i interposició de recursos en expedients de revisió d'oﬁci de
contractes nuls de ple dret.



Sol·licitud d'ajuda convocatòria de projectes de recerca cien ﬁca i tecnològica.



Comunicació de baixa de conservador d'ascensor.



Tràmit d'inscripció en una borsa de treball.



Enviament d'alta de contracte a la Junta Consul va de Contractació
Administra va de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.



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



Inscripció en el REFOIB.



Consen ment per a tractar les dades incloses en la base de dades de persones
formadores i incorporar-los en el REFOIB.



Inscripció en el registre de productors i posada en servei d'instal·lacions de
producció energè ca elèctrica de baixa potència per a instal·lacions
d'autoconsum de pus 2.



Presentació d'escrits al Govern de les Illes Balears.



Proves selec ves d'accés al Cos d'Inspectors d'Educació a les Illes Balears.



Sol·licitud d'autorització de centres per a realitzar cursos de formació
nau copesquera.



Alta d'establiments turís cs.



Sol·licitud d'ajuda per a ﬁlls menors de 18 anys a càrrec del personal al servei de
l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.



Sol·licitud d'ajuda per a l'atenció de persones amb discapacitat sica, psíquica o
sensorial a càrrec del personal al servei de l'Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
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Selecció de personal estatutari (IBSALUT).



Cens públic d'organitzacions del Tercer Sector Social de les Illes Balears.



Sol·licitud d'alta d'instal·lació d'autoconsum.



Reclamació d'Alta Metgessa.



Sol·licitud de reintegrament de despeses per trasllat de pacients.



Presa de possessió per a professorat.



Tràmit genèric de subvenció.



Sol·licitud de cer ﬁcació de bo ga de conveniència.



Sol·licitud de targeta sanitària (IBSALUT).

Implantació de nous tràmits telemà cs 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 telemà ques realitzades en aquest període de dos anys està
entorn a les 442.000 sol·licituds.
o El total de pagaments realitzats durant aquest període es 3.264 presencials i
142.811 telemà cs.
o Els principals tràmits que s'han desenvolupat al llarg d'aquests dos anys son:


Integrador SISTRAQSSI (annexat de documentació en tràmit "Presentació
d'escrits al Ib-Salut”).



Sol·licitud d'inscripció en el curs de formació especíﬁca (Docents).



Sol·licitud d'inscripció en el curs de formació especíﬁca (Formadors i experts).



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



Sol·licitud d'inscripció en la fase d'assessorament (Extraordinària).



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



Inscripció a les proves de català.



Registre i dipòsit de ﬁances.



Anàlisis de centres educa us promotors de la salut.



Presentació d'escrits davant l’IBSALUT.



Consulta per a la recuperació d'una comunicació d'obertura de centres de
treball.



Sol·licitud d'accés a la informació pública.



Sol·licitud de cessament com a farmacèu c adjunt d'oﬁcina de farmàcia.
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Sol·licitud de nomenament de farmacèu c adjunt d'oﬁcina de farmàcia.



Comunicació d'horaris i vacances anuals de farmàcies.



Comunicació d'obertura o represa de l'ac vitat.



Sol·licitud de cer ﬁcat digital d'empleat públic.



Sol·licitud de targeta criptogràﬁca.



Catàleg on-line de programes i actuacions del Govern en matèria de joventut.



Ajudes universitàries per a desplaçaments i mobilitat.



Ajudes desplaçament Ensenyaments Ar s cs Superiors.



Adhesió a un servei SCSP (PINBAL).



Presentació de la Programació General Anual per part dels centres educa us.



Presentació de la Memòria Anual per part dels centres educa us.



Sol·licitud d'inici de projecte per al desenvolupament de tràmits telemà cs.



Inscripció a les ac vitats d'es u del IB-JOVE.



Preinscripció a les ac vitats d'es u del IB-JOVE.



Presentació de queixes i denúncies davant l'Oﬁcina de Defensa dels Drets del
Menor.



Sol·licitud de projecte per al pla anual d'impuls del turisme sostenible.



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



Tràmit “Instància Genèrica”.



Autorització per a la pesca des d'embarcació en la Reserva Marina del Llevant de
Mallorca.



Sol·licitud de revisió de les proves per a l'obtenció de cer ﬁcats de català.



Declaració responsable per a societats mercan ls, empresaris individuals inscrits
en el Registre Mercan l i en tats no mercan ls inscrites en registres oﬁcials
diferents d'aquell.



Convocatòria d'ajudes per a xarxes NGA.



Emissió de cer ﬁcats de discapacitat des de sisdepen.

Formació i documentació
S’han donat sessions forma ves i creat documentació per als desenvolupadors i
integradors de tràmits telemà cs sobre SISTRA pertanyents a les següents organismes:


OTIC, IEB, SOIB, Serveis Socials: Formació en el desenvolupament de tràmits
telemà cs i integracions amb SISTRA.
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3.3.

DG de Desenvolupament Tecnològic (DGDT): Creació del “Manual de l'eina
ZONAPERHELPDESK” y Manual de Dominis Genèrics de SISTRA.

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/EMISERV, DISTRIBUCIÓ, RIPEA i NOTIB que permeten
als empleats públics tramitar de forma efec va per mitjans electrònics els expedients
administra us.

1.1.4. Àrea Gestor d’Expedients
3.3.1.1.

Gestor d’expedients corpora u (HELIUM)

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


Proves amb Selenium
S’adapta el projecte de proves amb Selenium a la nova inter cie 3.2 de Helium. Es creen els
tests per provar les diferents integracions:
o Formularis externs.
o WS de tramitació externa.
o Portasignatures i custòdia.
o Registre.
Les caracterís ques principals són:
o Mètodes creats per poder navegar fàcilment a un entorn, pus d’expedient, crear
expedient, eliminar.
o Compa bilitat amb navegadors Firefox i Chrome.
o Possibilitat de capturar la pantalla en cas d’error.
o Diferents conﬁguracions de tests segons l’entorn de desenvolupament o test.



Herència de pus d’expedients
Implementar un sistema d’herència d’informació en el disseny de pus d’expedients.
Permetre conﬁgurar un pus d’expedient per a que sigui heretable i que els pus
d’expedient que l’hereten puguin aproﬁtar i sobreescriure la informació heretada.
Les caracterís ques principals són:
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o Herència de variables, documents, enumeracions, estats i deﬁnicions de procés.
o Possibilitat de sobreescriure la informació heretada.
o Possibilitat de sobreescriure deﬁnicions de procés.
o Possibilitat d’afegir tasques i documents a les tasques heretades de la deﬁnició de
procés de la pologia pare.
o Edició de les tasques des del disseny del pus d’expedient.



Modiﬁcació del WS de tramitació externa
Es modiﬁca el WS de tramitació externa per ampliar la funcionalitat i poder executar
accions sobre un expedient concret.
Les caracterís ques principals són:
o Nou mètode per consultar tasques personals o per grup per a un procés.
o Mètode per obtenir la informació d’un expedient en concret.



Migració d’expedients a l’arxiu
Millora per permetre la migració d’expedients amb dades NTI cap a l’Arxiu digital. Aquesta
millora permet d’una forma més fàcil controlar la migració cap a l’Arxiu i executar la
migració de forma massiva.
Les caracterís ques principals són:
o Opció a l’expedient per migrar a l’Arxiu.
o Opció d’execució massiva per a la migració.



Firma de documents en el servidor
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Implementació d’un handler i un plugin per poder ﬁrmar sense intervenció de l’usuari a
través dels serveis del portaﬁrmes. D’aquesta forma es pot signar un document des d’un
handler informant dels paràmetres necessaris.
Les caracterís ques principals són:
o Nou handler DocumentFirmaServidorHandler.
o Implementació del plugin de ﬁrma FirmaPluginPortaﬁb.
o Firma PADEs o CAdES detached.


Estadís ques per entorn i exportació de resultats
Millora consistent en una nova entrada en el menú de l’administrador per poder extreure
una estadís ca del número d’expedients per pologia i any. Més tard s’afegeix l’opció
d’exportació de les dades.
Les caracterís ques principals són:
o Nova pàgina d’estadís ques per entorn pels administradors.
o Taula resultat amb el número d’expedients per pologia i any.
o Opcions de ﬁltre per pus d’expedient, anys i si l’expedient està anul·lat o no.
o Recompte total.
o Opció d’exportació del resultat en XLS.



Menú d’administració d’entorn per usuaris amb permís d’administració
Millora que adapta el menú de l’usuari administrador a tots els usuaris amb permís
d’administració sobre l’entorn en qües ó. Fins al moment el menú d’administració només

191115_DGDT_InformeMemoriaProjecteAE_v04.do
cx
20/11/20
Data:
19

Pàgina 70 / 105
Document de treball intern

Oﬁcina Tècnica de Direcció de Projecte

era visible pels usuaris amb el rol HEL_ADMN, a par r d’aquesta millora els usuaris amb
permís d’administració tenen opcions d’administració sobre l’entorn.
Les caracterís ques principals són:
o Visualització del menú d’administració per usuaris amb permís d’administració.
o Opcions restringides a l’entorn de:





Mètriques



Monitor d’integracions



Monitor de dominis



Tasques en execució



Execucions massives



Estadís ques.

Autoﬁrma de documents per l’Arxiu
Dins de les accions per a la integracó amb l’Arxiu s’estableix el procés d’autoﬁrma en el
servidor d’Helium per tots aquells documents que no hagin estat ﬁrmats en el tancament
de l’expedient. D’aquesta forma s’evita la pèrdua d’informació dels documents no ﬁrmats.
Les principals caracterís ques són:
o Procés automà c de ﬁrma de documents no ﬁrmats a l’hora de tancar un
expedient.
o Restricció del pus de documents que es poden afegir a un expedient segons si són
conver bles a PDF i si el pus d’expedient està integrat amb l’Arxiu.
o Visualització de les ﬁrmes de la mateixa forma que si el document es gués ﬁrmat.



No ﬁcacions NOTIB
Millora de no ﬁcació de documents via handler cap al NOTIB. Creació d’un handler per
enviar no ﬁcacions a través del NOTIB.
Les principals caracterís ques són:
o Indicador de document no ﬁcat en la pestanya de documents de la ges ó de
l’expedient.
o Canvi a la nova inter cie del servei WS del NOTIB 1.0.0.



No ﬁcació de documents a través de la inter cie d’usuari
Millora que consisteix en poder no ﬁcar documents a través de la inter cie d’usuari.
Aquesta millora inclou el manteniment a nivell d’expedient dels interessats i les opcions de
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disseny del pus d’expedient per marcar un document com a no ﬁcable. També és
possible veure les no ﬁcacions realitzades en el detall del document a la pestanya de
documents.
Les principals caracterís ques són:
o Disseny dels documents amb l’opció de marcar-los com a no ﬁcables.
o Pestanya de manteniment d’interessats per a cada expedient.
o Opció de fer el manteniment dels interessats a través de handlers predeﬁnits.
o Opció d’acció de no ﬁcar en el document en la pestanya de documents de la ges ó
de l’expedient.
o Finestra modal per consultar les no ﬁcacions realitzades per a un document
concret.



Dominis REST
Millora que afegeix un nou pus de domini de dades extern de pus REST amb consulta de
dades en format JSON que hauria de simpliﬁcar la creació de serveis de dominis externs.
L’estructura JSON és molt semblant a les dades retornades de columna i valor dels dominis
de pus WS SOAP.
Les caracterís ques principals són:
o Nou pus de domini de pus REST.
o Intercanvi de dades amb format JSON.
o Mètodes GET per a la consulta de dades amb paràmetres.



Nous handlers predeﬁnits
A pe ció dels dissenyadors d’expedients s’han afegit nous handlers predeﬁnits per facilitat
la ges ó dels expedients com són els handlers de ﬁnalització d’expedients en qualsevol
punt del ﬂux així com ho fa el botó de ﬁnalització d’expedients o el handler per
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desﬁnalitzar expedients de la mateixa forma que ho fa l’acció de desﬁnalització però amb
l’opció de reprendre els expedients aturats.
Les caracterís ques principals són:
o Nou handler ExpedientFinalitzarHandler per ﬁnalitzar l’expedient via handler de la
mateixa forma que ho faria el botó de ﬁnalitzar expedient.
o Nou handler ExpedientDesﬁnalitzarHandler per desfer la ﬁnalització d’un expedient
amb l’opció via paràmetre de reprendre els expedients aturats.


Exportació d’estats i valor d’enumerats
Millora per exportar els valors i estats de les enumeracions a nivell de disseny de pus
d’expedients.



Test dominis externs
Test de dominis externs des d’inter cie d’usuari. Permet introduir paràmetres i veure el
resultat en forma de taula o JSON.



Afegir dades d'enviament als interessats per a les no ﬁcacions postals
Després d'adequar HELIUM a la nova inter cie de no ﬁcacions del NOTIB cal ampliar la
informació dels interessats i opcions per triar el mode d'enviament per correu postal.



Alta de documents adjunts ﬁrmats
Modiﬁcar el formulari d'alta de documents durant la tramitació de les tasques per a que
perme indicar si el document que s'adjunta està ﬁrmat i en el cas que es gui ﬁrmat si la
ﬁrma està adjunta al document o s'ha d'incloure per separat. S’empra el servei d'@ﬁrma
per obtenir la informació de la ﬁrma del document.

1.1.5. Àrea d’Interoperabilitat
3.3.1.2.

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


Manteniment de la taula AUTORIZACION_APLICACION
Permetre la ges ó del con ngut de la taula SCSP AUTORIZACION_APLICACION des de la
inter cie d’usuari de l’aplicació EMISERV.



Manteniment de la taula AUTORIZACION_CERTIFICADO
Permetre la ges ó del con ngut de la taula SCSP AUTORIZACION_CERTIFICADO des de la
inter cie d’usuari de l’aplicació EMISERV.



Manteniment de la taula AUTORIZACION_ORGANISMO
Permetre la ges ó del con ngut de la taula SCSP AUTORIZACION_ORGANISMO des de la
inter cie d’usuari de l’aplicació EMISERV.



Migració del codi font a GitHub
Migrar el codi font de l’aplicació des de l’actual repositori de Subversion situat a
gforge.caib.es cap al nou repositori de GitHub: h ps://github.com/GovernIB/emiserv.



Ges ó dels ﬁtxers XSD
Permetre la ges ó dels ﬁtxers XSD associats als diferents serveis mitjançant la inter cie
d'usuari de l'aplicació.



Actualització llibreries SCSP a la versió 4.6.0
Actualització de la versió de les llibreries SCSP en mode emissor a la versió 4.6.0.



Actualitzar versió llibreries SCSP 4.0.0
Actualització de la versió de les llibreries SCSP en mode requirent a la versió 4.0.0.



Establir màxim de pe cions pels serveis
Permetre la conﬁguració a cada servei d’un màxim de sol·licituds permeses a una mateixa
pe ció. Si el servei te conﬁgurat aquest màxim, per a cada pe ció que es faci es controlarà
que el nombre de sol·licituds no excedeixi aquest màxim. Si s’excedeix aquest màxim es
retornarà un missatge d’error. Aquest control es durà a terme tant a la inter cie d’usuari
com al servei de recobriment.



Actualització a la nova versió libs SCSP 4.6.0
Actualització de la versió de les llibreries SCSP en mode requirent a la versió 4.6.0.



Permetre camps de «datos especíﬁcos» a nodes no ﬁnals
Per al servei de comunicació de canvi de domicili és necessari poder deﬁnir el camp de
pus ADJUNT_XML a un node dels DatosEspeciﬁcos del qual hi pengen ﬁlls. En l'actual
versió de l'aplicació només deixa conﬁgurar camps als nodes que no hi pengen ﬁlls.



Ges ó dels ﬁtxers XSD
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Permetre la ges ó dels ﬁtxers XSD associats als diferents serveis mitjançant la inter cie
d'usuari de l'aplicació.


Permetre descàrrega del jus ﬁcant des del recobriment
Afegir un nou mètode al servei web de recobriment per a permetre la descàrrega del
document del jus ﬁcant per a les pe cions ﬁnalitzades correctament.



Llibreria client de serveis web
Creació d'un nou mòdul client-ws per a facilitar la integració d’altres aplicacions amb el
servei web de recobriment. Una vegada desenvolupat, aquest mòdul es pujarà al repositori
Maven dels projectes de la CAIB.

3.3.1.3.

Distribució de documents electrònics (DISTRIBUCIÓ)

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


Separació de RIPEA
Separar la part de RIPEA encarregada del manteniment de bús es i del processament de
les anotacions de registre que arriben de REGWEB i crear una nova aplicació anomenada
DISTRIBUCIO.



Enviament d'anotacions per correu electrònic
Permetre el processament d’anotacions de registre mitjançant l’enviament d’anotacions de
registre a un des natari de correu electrònic.



Migració BBDD de RIPEA de producció l'arxiu
Desenvolupar un script de base de dades que perme exportar tota la informació de la
base de dades de RIPEA de producció i donar-la d’alta a la base de dades de DISTRIBUCIO.



Permetre la deﬁnició de ﬁltres personalitzats
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Aquesta caracterís ca és una millora d’usabilitat que permetrà a l'usuari guardar una
determinada conﬁguració del ﬁltre de consulta d’expedients per a poder-la u litzar més
endavant sense necessitat de tornar a emplenar tots els ﬁltres una altra vegada.


Selecció d’idioma
Modiﬁcació per permetre a l’usuari la selecció d’idioma i assegurar que DISTRIBUCIO és
mul idioma per català i castellà.



Millora de les traces del procés de distribució
Modiﬁcació de les traces en el registre de logs per poder fer un millor seguiment en el
procés de recepció d’una anotació de registre.



Intentar guardar tots els annexos a l’arxiu
Millora a l’hora de guardar els annexos de manera que es con nuï intentant guardar la
resta d’annexos de forma independent i que es torni a intentar el processament
posteriorment sense que els annexos s’esborrin del ﬁlesystem.



Descàrrega de versió imprimible dels documents annexos
Permetre descarregar la versió imprimible dels documents dels expedients que ja es guin
ﬁrmats.



Classiﬁcar: assignar un codi de procediment a les anotacions de registre
S’inclou una nova acció a distribució: afegir la informació del codi de procediment a les
anotacions que no el tenen informat a ﬁ de poder aplicar regles.
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Permetre ges onar anotacions de registre amb errors procedents d’annexos dins l’arxiu
Les anotacions de registre que con nguin errors al desar els annexos dins l’arxiu es podran
consultar amb detall i ges onar (enviar per correu electrònic, comentaris, reenviar, marcar
com a processada).
A més d’aquests errors, també es poden donar errors en els processament automà c
mitjançant i els possibles enviaments a backoﬃces.



Implementació d'un sistema d'avisos
Es podran emetre comunicats que vegin tots els usuaris de Distribucio.
La comunicació constarà d'un assumpte, missatge, període de publicació de l'avís, un ﬂag
d'ac u o no i un nivell (informació, avís, error).



Llibreria comuna integració backoﬃce arxiu
Implementar una llibreria de suport als backoﬃces integradors per a que puguin incorporar
la informació dels expedients de Distribució al seu arxiu.

3.3.1.4.

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.


Integració amb NOTIB
Desenvolupament de la integració entre RIPEA i NOTIB per a permetre l’enviament de
no ﬁcacions a par r dels documents dels expedients que es guin ﬁrmats.



Guardar annexos de les anotacions de registre a l'arxiu de la CAIB
Guardar els documents annexos de les anotacions de registre a l’arxiu digital de la CAIB.
Podem ser enviats en la mateixa pe ció per a guardar el registre a una bús a o mitjançant
un UUID que fa referència a un document guardat a l’arxiu digital.

191115_DGDT_InformeMemoriaProjecteAE_v04.do
cx
20/11/20
Data:
19

Pàgina 77 / 105
Document de treball intern



Alertes per als expedients i les bús es
Permetre associar alertes als expedients i les bús es per a que RIPEA pugui informar a
l’usuari de situacions anormals (usualment errors) ocorreguts durant l’execució d’accions
en segon pla.



Firma annexos registre sense ﬁrma
Els annexos d’una anotació de registre sense ﬁrma haurien de guardar-se a l’arxiu ﬁrmats.
D’aquesta forma els annexos no s’esborraran de l’arxiu al tancar l’expedient al qual
pertanyen.



Consulta dels detalls de les ﬁrmes
Integrar l’aplicació amb el plugin de veriﬁcació de ﬁrma del projecte PluginsIB. Aquest
plugin permet extreure informació addicional dels documents ﬁrmats com, per exemple,
els ﬁrmants del document, la data de ﬁrma i el cer ﬁcat u litzat per a ﬁrmar.



Cercador d'unitats organitza ves
Creació d'un component de pus desplegable amb les unitats organitza ves de l'en tat
que perme seleccionar una unitat organitza va especiﬁcant uns pocs caràcters de la seva
descripció en comptes d'haver de posar directament el codi DIR3.



Processament asíncron d'anotacions de registre
Quan arriba una anotació de registre al servei web d’enviament de con ngut a bús es es
realitzen una sèrie de passes abans de retornar la resposta. Les passes involucren donar
d’alta informació a l’arxiu digital i el temps de resposta per a processar una anotació de
registre pot arribar a ser important. La millora permetrà donar d’alta l’anotació a RIPEA i
retornar una resposta immediata a REGWEB.
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Descarregar versió imprimible dels documents
Permetre descarregar la versió imprimible dels documents dels expedients que ja es guin
ﬁrmats. Per a descarregar aquesta versió imprimible s’u litzarà la funcionalitat disponible a
l’API genèrica de l’arxiu que accedeix al servei CONCSV que es capaç de generar aquests
documents especiﬁcant el seu UUID o el seu CSV.



Separació de l’aplicació DISTRIBUCIO
Separar la part de l’aplicació encarregada del manteniment de bús es i del processament
de les anotacions de registre que arriben de REGWEB i crear una nova aplicació
anomenada DISTRIBUCIO.



Firma automà ca d'annexos PDF en format PADES
Modiﬁcar l'anotació de registre de la bús a per a que els annexos de pus PDF es ﬁrmin
amb format PADES en comptes de CADES en el cas que vingui sense informació de ﬁrmes i
RIPEA faci una ﬁrma en el servidor. L'arxiu que es podrà descarregar des del detall de
l'annex serà l'arxiu ﬁrmat en comptes de l'arxiu original.



Ges ó i Sincronització de unitats organitza ves
Actualment a RIPEA no es guarda ni es té constància de forma directa ni del nom ni de la
resta de la informació de les unitats organitza ves a no ser que es facin pe cions al DIR3.
Això diﬁculta algunes accions com per exemple la d'ordenar les bús es per unitat
organitza va de forma alfabè ca. A més el DIR3 és suscep ble a sofrir canvis a nivell
d'organització de les unitats organitza ves, cosa que faria que les bús es i regles de RIPEA
no comptessin amb la unitat organitza va adequada.
Amb aquesta modiﬁcació es podrà tenir la informació de les unitats organitza ves
sincronitzada amb les dades del DIR3 a criteri de l'administrador de l'en tat.



Distribució d'anotacions de registre a vàries bús es
Actualment, quan RIPEA rep una anotació de registre, aquesta conté un codi DIR3 d'unitat
organitza va com a des natari, i després del procés de distribució aquesta queda
col·locada en una bús a. Després d'aquest punt es pot reenviar l'anotació de registre a una
sola bús a a la vegada.
Amb aquesta modiﬁcació es permetrà distribuir anotacions de registre a vàries bús es de
forma simultània.



Conﬁguració de docs. i metadades a dins el pus d'expedient
La deﬁnició de metadades i de pus de document es fa de forma global i després s’associen
a cada pus d’expedient. Aquesta modiﬁcació farà que els documents i les metadades es
deﬁneixin per a cada pus d’expedient.



Permetre la deﬁnició de ﬁltres personalitzats

Aquesta caracterís ca és una millora d’usabilitat que permetrà a l'usuari guardar una
determinada conﬁguració del ﬁltre de consulta d’expedients per a poder-la u litzar més
endavant sense necessitat de tornar a emplenar tots els ﬁltres una altra vegada.
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Comentaris pels expedients
Donar la possibilitat als usuaris tramitadors de que incloguin comentaris als expedients
ordenats de forma cronològica en forma de xat.



Estats pels expedients
Permetre la conﬁguració de diferents estats a nivell de
dissenyar amb més detall la tramitació de l’expedient.



pus d’expedient per a poder

Permetre conﬁgurar logo p i color de la capçalera
Permetre conﬁgurar el logo p de l’aplicació i el color de fons de la capçalera, tant a nivell
d’aplicació com a nivell d’en tat. Amb aquest canvi es facilitarà en desplegament de
l’aplicació en organitzacions diferents de la CAIB i es permetrà adaptar l’es l de l’aplicació a
la seva imatge corpora va.



Adjuntar documents ﬁrmats als expedients
Els documents que s’adjunten als expedients sempre es tracten com a documents sense
ﬁrma, encara que siguin documents amb ﬁrma de pus a ached. Amb aquesta modiﬁcació
es permetrà pujar documents adjunts ﬁrmats als expedients i que l’aplicació els reconegui
la seva ﬁrma.



Implementació del servei de backoﬃce de distribució
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Processar anotacions de registre provinents de l’aplicació de DISTRIBUCIO i crear
expedients a par r de la informació rebuda.


Permetre modiﬁcar ﬂux de ﬁrmes al enviar document a PortaFIB
En iniciar una ﬁrma d’un document al PortaFIB es permetrà visualitzar i modiﬁcar el ﬂux de
ﬁrmes.



No ﬁcar a múl ples interessats
Es permetrà no ﬁcar a múl ples interessats i seleccionar a quins interessats es no ﬁca.



Modiﬁcar i esborrar documents ﬁrmats
Permetre esborrar documents ﬁrmats de RIPEA de la inter cie d’usuari, encara que aquests
no es puguin esborrar de l'arxiu al ser documents deﬁni us. Implementar un mecanisme
que evi errors de documents duplicats en intentar tornar a crear un document
prèviament esborrat.



Actualitzar integració amb NOTIB
S’actualitza la integració RIPEA-NOTIB a la darrera versió de NOTIB.



Tasques del pus d'expedient
Incorporar el concepte de tasques a l’aplicació que perme assignar i tramitar tasques a
usuaris, adjuntar i redactar documents a l’expedient.

3.3.1.5.

No ﬁcacions electròniques (NOTIB)

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


Primera versió NOTIB
Desenvolupament de la versió 0.1 de NOTIB.
o Donar d’alta no ﬁcacions u litzant el servei rest. Les no ﬁcacions es desen a la
base de dades de NOTIB, i s’envien a No ﬁca mitjançant la versió 1 dels serveis web
de No ﬁc@.
o Enviar les no ﬁcacions a la zona personal de SISTRA.
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o Consultar les no ﬁcacions realitzades, sempre i quan es disposi de permís
d’administrador a NOTIB.



Documentació dels serveis REST
Creada documentació dels serveis rest mitjançant la API Swagger. Aquesta API proporciona
una pàgina web amb tots els mètodes disponibles a la inter cie REST, i per a cada mètode
proporciona:
o Informació dels paràmetres d’entrada que accepta informació de la resposta del
mètode.
o Funcionalitat per a provar el mètode.



Servei de callback
Implementat un servei de callback per a poder informar a l’aplicació que realitzi
no ﬁcacions de qualsevol canvi d’estat de la no ﬁcació a No ﬁc@ (o SISTRA).



Creació de client per a connexió amb NOTIB
Afegit un mòdul al projecte que genera un client per fer pe cions a NOTIB per a fer
cridades a qualsevol mètode de la inter cie REST de NOTIB, i que inclou totes les classes
u litzades per als mètodes.



Proves amb No ﬁc@
Realitzades proves completes de l’aplicació, des de l’enviament de no ﬁcacions des d’un
client a la recepció del canvi d’estat per part de NOTIB, passant per l’enviament de la
no ﬁcació a la zona personal de SISTRA, i la lectura o rebuig a SISTRA/No ﬁc@.
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A més s’han realitzat tot un seguit de jocs de proves creant no ﬁcacions des de NOTIB cap
a No ﬁc@ per tal de provar totes les casuís ques deﬁnides per No ﬁc@.


Integració amb versió 2 de No ﬁc@
S’ha realitzat una nova integració de NOTIB amb No ﬁc@ per tal de poder u litzar la
úl ma versió dels serveis web. aquesta integració inclou la creació d’un nou plugin d’accés
a No ﬁc@.



Pe cions síncrones i asíncrones
Afegida la possibilitat de poder realitzar no ﬁcacions tant de manera síncrona com
asíncrona.
El client detecta els canvis produïts, o bé pot desenvolupar un servei de callback per tal que
NOTIB l’informi.



Enviament de dades a client securitzat
Modiﬁcacions per tal que tota la informació que s’enviï des de NOTIB cap a una altre
aplicació es gui degudament securitzada.



Documentació
S’han elaborat els manuals de:
o Instal·lació
o Integració
o Model de dades
o Plugins
o Usuari.



Inter cie web per a no ﬁcacions manuals
Implementada una inter cie per tal de poder generar no ﬁcacions manualment.



Obtenció de ﬁtxers del visor de documents
Creat un nou plugin per tal de poder obtenir els ﬁtxers a enviar a No ﬁc@ del visor de
documents (CONCSV o Evisor).
La obtenció dels documents es pot fer a par r del CSV del document o del UUID.



Integració amb registre
Creat un nou plugin d’integració amb el registre.
L’aplicació u litza aquest plugin per registrar totes les no ﬁcacions i comunicacions a
par culars abans d’enviar-les a No ﬁc@, i per a registrar i enviar via SIR les comunicacions
a administracions.
o Registrar (amb o sense enviament a SIR)

o Obtenir jus ﬁcant
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o Obtenir oﬁci extern
o Consultar pus i codis d’assumpte
o Consultar llibres
o Consultar oﬁcines
o Consultar organismes.


Afegir noves conﬁguracions
S’afegeixen els conceptes de:
o Procediments
o Pagadors postals
o Pagadors CIE.
Els procediments les conﬁguracions comunes per a totes les no ﬁcacions del procediment.
Entre els paràmetres a conﬁgurar hi ﬁguren el pagador postal i el pagador CIE.



Sistema de grups i permisos
Modiﬁcada l’aplicació per tal d’enfocar-la cap a l’usuari, i no únicament als serveis. Per
aconseguir això es modiﬁca tot el sistema de permisos de manera que s’afegeix el nou
permís usuari, i es redeﬁneix a què té accés cada pus de permís.
A més, s’afegeix el concepte de grup (rols dels usuaris que empren l’aplicació), per a que es
pugui restringir l’accés a la consulta de no ﬁcacions a usuaris que nguin un rol concret.
Així, es podrà conﬁgurar cada procediment per u litzar o no grups.



Simpliﬁcació de inter cie REST
Després d’afegir el concepte de procediment, que ja inclou tot un seguit de conﬁguracions
per a la creació de no ﬁcacions, es procedeix a simpliﬁcar l’API Rest, eliminant els camps
que ja estan deﬁnits al procediment, i així simpliﬁcar la creació de no ﬁcacions.



Eliminació d’integració SISTRA i modiﬁcació lògica interna
Es procedeix a eliminar la integració amb la zona personal de Sistra, i conseqüentment a
modiﬁcar la lògica interna de NOTIB per tal d’eliminar els estat que ja no són necessaris, i la
lògica que realitzava els enviaments i consultes a la Seu (zona personal SISTRA).



Afegir nova pantalla de consulta de enviaments
Afegida una nova pantalla de consulta per a llistar els enviaments, independentment de la
no ﬁcació a la que pertanyen. Aquest llistat no té nivells desplegables (com el llistat de
remeses), i a més permet seleccionar les columnes que es volen visualitzar, ﬁltrar per totes
les columnes i realitzar una exportacions a Excel.
D’aquesta manera, aquest llistat permet generar els informes bàsics que es desitgi.
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Implementar plugin de documents imprimibles per a CONCSV
En les pe cions per a donar d’alta una comunicació/no ﬁcació, a més d’enviar el ﬁtxer a
no ﬁcar, amb el seu con ngut, també es permetrà enviar el seu UUID o CSV per tal de
poder obtenir-lo del sistema d’arxiu (veure taula de Deﬁnició d’objecte: Document), via
visor de documents (CONCSV, e-Visor...).



Creació del servei Adviser
Creació de servei Adviser per a rebre modiﬁcacions de No ﬁc@, i permetre conﬁgurar si es
vol u litzar l'Adviser o fer pooling.
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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 quatre
anys de contracte (novembre del 2015 ﬁns a novembre del 2019).

4.1.

Lot 2. Serveis electrònics per a la ciutadania

1.1.6. Estadís ques de ROLSAC, GUSITE, WEBCAIB i SEUCAIB
El nombre d’usuaris de les aplicacions corpora ves ROLSAC i GUSITE són els següents:



606 usuaris gestors de ROLSAC
600 usuaris gestors de Microsites per 529 Microsites públics

A mode de resum, es mostra una taula amb les estadís ques d’ús de la Web Corpora va del
Govern:
Any
2015
2016
2017
2018
20191

Usuaris
diferents
5.342.086
5.451.918
5.019.147
4.634.366
2.938.870

Nombre de
visites
10.987.723
11.975.247
12.239.291
12.602.209
5.507.138

A mode de resum, es mostra una taula amb les estadís ques d’ús de la Seu electrònica:
Any
2015
2016
2017
2018
20192

Usuaris
diferents
307.334
435.044
492.263
940.874
744.272

Nombre de
visites
511.840
685.402
776.582
2.102.153
1.705.739

El nombre de procediments visibles a la Seu electrònica va ser de 1.288 i el nombre de serveis va
ser de 6 l’any 2019.

1.1.7. Estadís ques de tramitació telemà ca
1 Dades a 30/09/2019.
2 Dades a 30/09/2019.
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El nombre de tràmits telemà cs en SISTRA són els següents:
Any
2015
2016
2017
2018
20193

Tràmits
telemà cs
160
173
182
147
172

El nombre de sol·licituds telemà ques ﬁnalitzades correctament a SISTRA són els següents:
Any
2015
2016
2017
2018
20194

4.2.

Sol·licituds
telemà ques
142.335
177.798
202.096
208.798
209.067

Lot 3. Serveis de tramitació d’expedients electrònics

1.1.8. Estadís ques d’HELIUM
A mode de resum, s’adjunta una taula amb els entorns i les pologies 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

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
Educa va
Seguiment Informà c d’Expedients del
Departament d’Inspecció Educa va: Planiﬁcació
Expedients inicia ves parlamentàries
Expedient d’autorització

3 Dades a 30/09/2019.
4 Dades a 30/09/2019.
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A con nuació es llisten les estadís ques d’ús de la pologia d’expedients d’EXSANCI tramitats a
HELIUM:
Tipus d’expedient
Sancionadors Agricultura
Sancionadors Comerç
Sancionadors Consum
Sancionadors Costes
Sancionadors Emergències
Sancionadors Energia
Sancionadors Fraus Agroalimentaris
Sancionadors Habitatge
Sancionadors Incendis
Sancionadors Indústria
Sancionadors Jocs
Sancionadors Joventut i Esports
Sancionadors LGTBI
Sancionadors Residus
Sancionadors Medi Natural
Sancionadors Pesca
Sancionadors Protecció d'Espècies
Sancionadors Ports i Aeroports
Sancionadors Recursos Hídrics
Sancionadors Sanitat
Sancionadors Salut Laboral
Sancionadors Treball
Sancionadors Transports
Sancionadors Turisme
Taxes Territori
Taxes Educació
Taxes personal Serveis Generals
Taxes Sanitat
Taxes Recursos Hídrics
Taxes Cultura, Par cipació i Esports

2017
54
10
365
15
0
1
237
0
0
50
166
1
0
116
0
170
2
25
26
474
410
397
1.114
174
0
390
18
0
0
0

2018
50
5
378
6
0
0
225
3
0
25
215
17
1
106
2
72
0
38
19
289
445
364
1.206
200
39
554
14
12
0
759

20195
36
0
227
10
0
5
120
75
0
19
88
5
0
62
239
29
0
5
3
429
395
190
1.361
133
56
482
10
0
0
462

5 Dades a 30/06/2019.
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A con nuació es llisten les estadís ques d’ús de la pologia d’expedients de la DGDT tramitats a
HELIUM:
Tipus d’expedient
Sol·licitud de cer ﬁcats electrònics d’empleat
públic
Sol·licitud de targeta criptogràﬁca
Autorització precep va dels plecs de prescripcions
tècniques
TOTAL

2017

2018

20196

572

1.091

1.104

485

764

767

146

167

148

1.203

2.022

2.019

A con nuació es llisten les estadís ques d’ús de la pologia d’expedients d'Educació, Personal
Docent, Universitats i Recerca tramitats a HELIUM:
Tipus d’expedient
Seguiment Informà c d'Expedients del
Departament d'Inspecció Educa va: Planiﬁcació
Expedients del Departament d'Inspecció
Educa va
Accions Especials
Prestació de baixes per IT Centres Concertats
Reclamacions llista provisional comissions de
servei primària i secundària
Seguiment FSE per a expedients PQPI
Prestació de baixes per IT Centres Públics
Enviaments de dades a Muface
TOTAL

2017

2018

20197

3.921

5.345

5.092

1.953

1.582

1.187

95
873

41
977

1
779

0

0

0

518
3.997
26
11.383

519
4.669
24
13.157

265
3.293
24
10.641

6 Dades a 30/09/2019.
7 Dades a 30/09/2019.
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A con nuació es llisten les estadís ques d’ús de la pologia d’expedients de Relacions amb el
Parlament tramitats a HELIUM:
Tipus d’expedient
Expedients inicia ves parlamentàries
TOTAL

2017
9.457
9.457

2018
7.694
7.694

20198
3.628
3.628

A con nuació es llisten les estadís ques d’ús de la pologia d’expedients de Salut, Família i Serveis
Socials tramitats a HELIUM:
Tipus d’expedient
Expedient d'autorització
Expedient d'atenció primerenca CAIB
Expedient de discapacitat CAIB
TOTAL

2017
3.665
903
4.252
8.820

2018
3.411
996
4.378
8.785

20199
3.369
993
4.853
9.215

A con nuació es llisten les estadís ques d’ús de la pologia d’expedients d'Educació Ambiental,
Qualitat ambiental i Residus tramitats a HELIUM:
Tipus d’expedient
Comunicació transpor sta recollidor de residus
Comunicació prèvia de conductor de residus
TOTAL

201910
3
12
15

1.1.9. Estadís ques de PINBAL
A con nuació es llisten les estadís ques de la Plataforma d’Interoperabilitat (PINBAL), especiﬁcant
el “top ten” de serveis més consultats i els procediments amb més consultes.
Els serveis d’interoperabilitat més consultats són els següents:
Serveis d’interoperabilitat més consultats (2015)
Veriﬁcació de dades d’iden tat
Consulta de dades d’iden tat
Estar al corrent de pagaments amb la Seguretat Social
Servei de consulta del padró històric
Servei de consulta de padró de convivència

Consultes
8.357
5.776
5.624
4.499
2.309

8 Dades a 30/09/2019.
9 Dades a 30/09/2019.
10 Dades a 30/09/2019.
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Serveis d’interoperabilitat més consultats (2016)
Nivell de renda intermediada
Consulta de dades d’iden tat
Servei de veriﬁcació de dades d’iden tat
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 tols universitaris
Servei de consulta de tols no universitaris

Consultes
41.334
24.880
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’iden tat
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’iden tat
Servei de consulta de tols universitaris
Servei de consulta de tols no universitaris

Consultes
45.622
41.196
19.037
17.295
12.920
11.893
11.855
10.083
7.272
6.994

Serveis d’interoperabilitat més consultats (2018)
Nivell de renda intermediada
Consulta de dades d’iden tat
Estar al corrent de pagaments amb la Seguretat Social
Servei de consulta de padró de convivència
Estar al corrent de pagaments de les Obligacions Tributàries
Servei de consulta de padró històric
Servei de consulta d’inexistència d’antecedents penals i delictes sexuals
Servei de consulta de tols universitaris
Servei de veriﬁcació de dades d’iden tat
Servei de consulta de tols no universitaris

Consultes
45.994
34.457
18.612
17.054
15.331
13.023
11.489
7.235
6.856
6.430
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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
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

En tat
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

En tat
Govern de les Illes Balears
Govern de les Illes Balears

Consultes
43.632
17.437

Govern de les Illes Balears

15.283

FOGAIBA

13.850

11 Dades a 30/09/2019.
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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
contribu va
Llei Ajuts de menjador, curs 2016-2017
Llei de renda social garan da de les Illes Balears
Reconeixement, declaració i qualiﬁcació de la
situació de discapacitat d'una persona
Obtenció de perﬁl de Targeta Ciutadana
Procediments amb més consultes (2018)
Escolarització
Personal d’educació a validar la inexistència
d’antecedents penals
Reconeixement del grau de dependència i el dret a
les prestacions del sistema
Processos de l’EBAP, de selecció de personal al
servei de la CAIB
Ajuts de menjador, curs 2016-2017
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
contribu va
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En tat
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

En tat
Govern de les Illes Balears
Govern de les Illes Balears

Consultes
43.846
22.108

Govern de les Illes Balears

20.407

Govern de les Illes Balears

18.353

Govern de les Illes Balears
FOGAIBA

16.446
13.021

Govern de les Illes Balears

11.737
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Procediments amb més consultes (2019) 12
Escolarització
Personal d’educació a validar la inexistència
d’antecedents penals
Processos de l’EBAP, de selecció de personal al
servei de la CAIB
Ajuts de menjador, curs 2016-2017
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
contribu va
Programa de foment del lloguer d’habitatges
Llei de renda social garan da de les Illes Balears
Targeta sanitària. Revisió de dades de BBDD del
Servei

En tat
Govern de les Illes Balears
Govern de les Illes Balears

Consultes
45.358
39.293

Govern de les Illes Balears

27.305

Govern de les Illes Balears
Govern de les Illes Balears

20.661
17.162

FOGAIBA

14.001

Govern de les Illes Balears

7.970

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

6.616
5.245
4.592

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

2015
27

2016
33

2017
34

2018
37

2019 13
35

105

136

188

216

239

36.481 143.696

209.546

203.926

232.668

43.487 187.183
27.809 121.928

396.729
176.530

600.655
164.502

833.323
194.720

8.672

33.016

39.424

37.940

21.768

12 Dades a 30/09/2019.
13 Dades a 30/09/2019.
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1.1.10.

Estadís ques d’EMISERV

A con nuació es llisten les estadís ques d’EMISERV, especiﬁcant el “top ten” de serveis més
consultats i els procediments amb més consultes.
Els serveis d’interoperabilitat més consultats són els següents:
Serveis d’interoperabilitat més consultats (2018)
Servei de consulta de padró de convivència
Servei de consulta de padró històric
Servei de consulta de familia nombrosa
Servei de consulta de dades de discapacitat
Estar al corrent de pagament per ajudes
Servei de consulta de dades d’escolarització
Estar a corrent de pagament per contractacions

Consultes
15.681
11.796
7.256
4.182
2.887
523
117

Serveis d’interoperabilitat més consultats (2019) 14
Servei de consulta de padró de convivència
Servei de consulta de padró històric
Servei de consulta de familia nombrosa
Estar al corrent de pagament per ajudes
Servei de consulta de dades de discapacitat
Servei de consulta de dades d’escolarització
Estar a corrent de pagament per contractacions

Consultes
14.441
12.371
7.486
5.032
3.832
550
144

Els procediments amb més consultes són els següents:
Procediments amb més consultes (2018)
Escolarització
Targeta sanitària. Revisió de dades de BBDD del
Servei
Reconeixement del grau de dependència i el dret a
les prestacions del sistema
Convocatòria d’educació especial
Reconeixement i seguiment de pensions de
jubilació i discapacitat de la S.S., mod. no
contribu va
Convocatòria General no Universitària
Convocatòria General Universitària
Subvencions Europees fons FEAGA, FEADER, FEP i
FEMP i subvencions estatals i autonòmiques

En tat
Govern de les Illes Balears
Govern de les Illes Balears

Consultes
12.538
5.187

Govern de les Illes Balears

3.796

Ministeri d’Educació
Govern de les Illes Balears

3.653
3.293

Ministeri d’Educació
Ministeri d’Educació
FOGAIBA

2.762
2.271
2.234

14 Dades a 30/09/2019.
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Procediments amb més consultes (2019) 15
Escolarització
Reconeixement del grau de dependència i el dret a
les prestacions del sistema
Reconeixement i seguiment de pensions de
jubilació i discapacitat de la S.S., mod. no
contribu va
Subvencions Europees fons FEAGA, FEADER, FEP i
FEMP i subvencions estatals i autonòmiques
Targeta sanitària. Revisió de dades de BBDD del
Servei
Convocatòria General no Universitària
Famílies nombroses, obtenció i renovació del tol
Convocatòria General Universitària
Ajuts urgents i de caràcter excepcional per a la
comarca de Llevant de Mallorca
Carpeta Ciutadana (PAG)

1.1.11.

En tat
Govern de les Illes Balears
Govern de les Illes Balears

Consultes
20.038
3.862

Govern de les Illes Balears

3.672

FOGAIBA

3.627

Govern de les Illes Balears

3.501

Ministeri d’Educació
Ins tut Mallorquí d’Afers
Socials
Ministeri d’Educació
Govern de les Illes Balears

1.525
1.441

Ministeri d’Educació

696

884
738

Estadís ques de DISTRIBUCIÓ

El nombre de bús es que s’han creat a DISTRIBUCIÓ és de 148 bús es i s’han distribuït 36.406
anotacions de registre que han arribat de SIR (Sistema d’Interconnexió de Registres) al Govern de
les Illes Balears des de juliol de 2018 ﬁns a setembre de 2019.

5. Model de relació i seguiment
5.1.

Informes de Seguiment

Es disposa d’una unitat compar da “dg cadmdigital on ‘loﬁgrp 1’ (I:)” on s’emmagatzema tota la
documentació relacionada amb el projecte de Serveis d’Administració Electrònica i que consta de
la següent estructura de carpetes:

15 Dades a 30/09/2019.
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Dintre de la carpeta de Ges ó, s’emmagatzema tota la documentació relacionada amb la ges ó
del projecte: Comitès de Direcció, Informes de Seguiment, Informes de facturació, Plans de control
de veriﬁcació in situ, etc.
Dintre de la carpeta d’Informes de Seguiment, s’emmagatzemen tots aquells informes generats
per dur a terme el seguiment de les tasques realitzades al projecte, així com de les seves despeses
generades. Els informes que es generen són els següents:


Informes de Seguiment pels Comitès de Direcció (PowerPoint): Presentació que
s’u litzarà als Comitès de Direcció mensuals.



Informes de Seguiment de Tasques (Excel): Informe de seguiment de tasques on
s’introduiran totes les tasques per àrees i s’imputaran les hores de dedicació de cada un
dels perﬁls a cada tasca.



Informes de Seguiment de Tasques Diàries (Word): Informe de seguiment de tasques
diàries on cada persona de l’equip de treball indicarà la seva dedicació diària al projecte.



Altres: Informes, Actes de Reunions, Productes, Lliurables, etc.

L’Oﬁcina Tècnica disposa d’un correu electrònic miguel.fernandez@aixconsul ng.es o
mafernandez@proveido.caib.es que u litza per canalitzar tota la informació enviada i rebuda en
relació al projecte, ja sigui per part de les empreses adjudicatàries, com de la pròpia DGDT.
A l’Annex II, es detallen els Informes de Seguiment realitzats des de l’inici del contracte ﬁns a la
data d’avui.

5.2.

Reunions de Seguiment

1.1.12.

Comitès de Direcció
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El primer dimarts de cada mes les empreses adjudicatàries dels Lots 2 i 3 envien els informes de
seguiment mensuals a l’Oﬁcina Tècnica i als responsables de cada Lot per part de la DGDT per a la
seva revisió amb suﬁcient antelació.
El segon dimarts de cada mes es realitza el Comitè de Direcció amb el Director General, el
responsable del projecte, els responsables de cada Lot per part de la DGDT, el Lot 1 i els gestors de
projecte de les empreses adjudicatàries per revisar el grau d’avanç del projecte i és en aquesta
reunió on es tracten els temes i les decisions importants, es repassen els punts realment crí cs i es
presenten els treballs realitzats a alt nivell. Al Comitè de Direcció es tracten els següents temes:


Objec us del període.



Principals tasques del període.



Cronograma d’actuacions.



Riscos del projecte.



Principals productes i resultats del període.



Properes passes.

A l’Annex I, es detallen els Comitès de Direcció realitzats des de l’inici del contracte ﬁns a la data
d’avui.

1.1.13.

Altres reunions

A més a més, es podran realitzar altres reunions especíﬁques per cada Lot i/o cada àrea dins d'un
Lot. A aquests reunions assis ran les persones que el gestor del Lot per part de la DGDT consideri
oportunes.
A con nuació, es quan ﬁquen les principals reunions de seguiment que hi ha hagut al contracte
de Serveis d’Administració Electrònica:
Reunions
Comitè de Direcció
Internes Lot 1
Internes Lot 2
Internes Lot 3
GTID
Altres
Total

2017
1
5
2
2
0
1
11

2018
11
16
6
3
5
6
47

2019
10
25
4
4
4
2
49

Total
22
46
12
9
9
9
107

A con nuació, es quan ﬁca la principal documentació tècnica generada al contracte de Serveis
d’Administració Electrònica:
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6. Pressupost econòmic
El pressupost per al contracte de Serveis d’Administració Electrònica, així com la distribució per
Lots i les anualitats corresponents als anys 2017, 2018 i 2019, han estat les següents:
Lot
Lot 1
Lot 2
Lot 3
Total

2017
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

2018
28.168,80 €
377.143,26 €
250.265,31 €
655.577,37 €

2019
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 sen t, la DGIDT ha des nat durant aquest contracte de Serveis d’Administració
Electrònica (2017-2019) un import econòmic total de 1.311.154,74 € (IVA no inclòs) coﬁnançats
en un 50% pel Programa Opera u d’intervenció comunitària del Fons Europeu de
desenvolupament Regional (FEDER) en el marc de l’objec u de compe vitat regional i d’ocupació
per a la Comunitat Autònoma Illes Balears pel 2014-2020.

7. 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:
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Incorporació procediments/serveis interns i comuns al gestor de con nguts (ROLSAC) i
adaptació de la integració amb el Sistema d’Informació Administra va (SIA).



Adaptació de la Web Corpora va del Govern de les Illes Balears al nou MIC.



Adaptació de la Seu electrònica del Govern de les Illes Balears al nou MIC.



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 l’eina de DISTRIBUCIÓ per a la distribució d’anotacions de registre que
arriben des de SIR (Sistema d’Interconnexió de Registres).



Desenvolupament i implantació de nous tràmits telemà cs sobre SISTRA.



Desenvolupament i implantació de SISTRA2.



Reorganització dels projectes del Govern de les Illes Balears a GitHub.
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Annex I. Comitès de Direcció
Dintre de la carpeta “01. Comitè de Direcció”, s’emmagatzema tota la documentació relacionada
amb els Comitès de Direcció del projecte.
A con nuació, es detallen els Comitès de Direcció realitzats des de l’inici del contracte ﬁns a la
data d’avui:


Comitè de Direcció Nº1 - 12/01/2016



Comitè de Direcció Nº2 - 09/02/2016



Comitè de Direcció Nº3 - 08/03/2016



Comitè de Direcció Nº4 - 12/04/2016



Comitè de Direcció Nº5 - 10/05/2016



Comitè de Direcció Nº6 - 14/06/2016



Comitè de Direcció Nº7 - 12/07/2016



Comitè de Direcció Nº8 - 13/09/2016



Comitè de Direcció Nº9 - 11/10/2016



Comitè de Direcció Nº10 - 08/11/2016



Comitè de Direcció Nº11 - 15/12/2016



Comitè de Direcció Nº12 - 31/01/2017



Comitè de Direcció Nº13 - 14/02/2017



Comitè de Direcció Nº14 - 14/03/2017



Comitè de Direcció Nº15 - 11/04/2017



Comitè de Direcció Nº16 - 09/05/2017



Comitè de Direcció Nº17 - 13/06/2017



Comitè de Direcció Nº18 - 19/07/2017



Comitè de Direcció Nº18 - 25/07/2017



Comitè de Direcció Nº19 - 18/09/2017



Comitè de Direcció Nº20 - 10/10/2017



Comitè de Direcció Nº21 - 08/11/2017



Comitè de Direcció Nº22 - 12/12/2017



Comitè de Direcció Nº23 - 16/01/2018
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Comitè de Direcció Nº24 - 13/02/2018



Comitè de Direcció Nº25 - 20/03/2018



Comitè de Direcció Nº26 - 10/04/2018



Comitè de Direcció Nº27 - 08/05/2018



Comitè de Direcció Nº28 - 12/06/2018



Comitè de Direcció Nº29 - 16/07/2018



Comitè de Direcció Nº30 - 11/09/2018



Comitè de Direcció Nº31 - 23/10/2018



Comitè de Direcció Nº32 - 20/11/2018



Comitè de Direcció Nº33 - 11/12/2018



Comitè de Direcció Nº34 - 15/01/2019



Comitè de Direcció Nº35 - 15/02/2019



Comitè de Direcció Nº36 - 12/03/2019



Comitè de Direcció Nº37 - 09/04/2019



Comitè de Direcció Nº38 - 21/05/2019



Comitè de Direcció Nº39 - 12/06/2019



Comitè de Direcció Nº40 – 07/09/2019



Comitè de Direcció Nº41 – 01/10/2019



Comitè de Direcció Nº42 – 04/11/2019



Comitè de Direcció Nº43 – 12/11/2019
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Annex II. Informes de Seguiment
Dintre de la carpeta “02.Informes de Seguiment”, s’emmagatzemen tots aquells informes
generats per dur a terme el seguiment de les tasques realitzades al projecte, així com de les seves
despeses generades.
A con nuació, es detallen els Informes de Seguiment realitzats des de l’inici del contracte ﬁns a la
data d’avui:


Informe de Seguiment Novembre-Desembre 12/01/2016



Informe de Seguiment Gener 09/02/2016



Informe de Seguiment Febrer 08/03/2016



Informe de Seguiment Març 12/04/2016



Informe de Seguiment Abril 10/05/2016



Informe de Seguiment Maig 14/06/2016



Informe de Seguiment Juny 12/07/2016



Informe de Seguiment Juliol-Agost 13/09/2016



Informe de Seguiment Setembre 11/10/2016



Informe de Seguiment Octubre 08/11/2016



Informe de Seguiment Novembre 15/12/2016



Informe de Seguiment Desembre 31/01/2017



Informe de Seguiment Gener 14/02/2017



Informe de Seguiment Febrer 14/03/2017



Informe de Seguiment Març 11/04/2017



Informe de Seguiment Abril 09/05/2017



Informe de Seguiment Maig 13/06/2017



Informe de Seguiment Juny 25/07/2017



Informe de Seguiment Juliol-Agost 14/09/2017



Informe de Seguiment Setembre 10/10/2017



Informe de Seguiment Octubre 08/11/2017



Informe de Seguiment Novembre 12/12/2017



Informe de Seguiment Desembre 16/01/2018
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Informe de Seguiment Gener 13/02/2018



Informe de Seguiment Febrer 20/03/2018



Informe de Seguiment Març 10/04/2018



Informe de Seguiment Abril 08/05/2018



Informe de Seguiment Maig 12/06/2018



Informe de Seguiment Juny 16/07/2018



Informe de Seguiment Juliol-Agost 11/09/2018



Informe de Seguiment Setembre 23/10/2018



Informe de Seguiment Octubre 20/11/2018



Informe de Seguiment Novembre 11/12/2018



Informe de Seguiment Desembre 15/01/2019



Informe de Seguiment Gener 12/02/2019



Informe de Seguiment Febrer 12/03/2019



Informe de Seguiment Març 09/04/2019



Informe de Seguiment Abril 21/05/2019



Informe de Seguiment Maig 11/06/2019



Informe de Seguiment Juny 09/07/2019



Informe de Seguiment Juliol-Agost 10/09/2019



Informe de Seguiment Setembre 01/10/2019



Informe de Seguiment Octubre 04/11/2019



Informe de Seguiment Octubre 12/11/2019
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