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Introducció
L’objectiu d’aquest document és, per una banda, definir el model de relació entre la Generalitat de
Catalunya i el Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya pel que fa a la realització,
manteniment i explotació de serveis sobre la plataforma eaCat; i per altra banda ser una eina de
difusió per als ens participants (entre d’altres, els departaments de la Generalitat).

1 Què és eaCat?
La comunicació entre la Generalitat i l’administració local ha de ser preferentment electrònica i, en
aquest sentit, la plataforma o eina de comunicació serà eaCat.
eaCat és una plataforma de servei orientada a facilitar la comunicació entre les diferents
administracions catalanes (l’extranet de les administracions catalanes) , és a dir, és un canal
bidireccional de comunicació electrònic segur tant a nivell jurídic com a nivell tècnic entre les
administracions catalanes.

La plataforma permet:
- establir un canal de comunicació electrònic segur
- donar validesa legal a les trameses de documentació mitjançant la signatura electrònica
- exercir l’oficina de registre virtual per a totes les tramitacions documentals entre ajuntaments,
consells comarcals, altres ens locals i la Generalitat de Catalunya (proporciona un registre
telemàtic a cada ens adherit)
- constituir una plataforma d’execució d’aplicacions (en mode ASP – application service
provider)
- ser una completa eina de gestió de continguts amb capacitat de caracterització en funció de
l’ens destinatari i/o perfils dels usuaris
- tenir vocació de servei personalitzat a cada usuari, permetent la ràpida incorporació i
desplegament de serveis i aplicacions

Quines avantatges té eaCat?
• La implantació de la signatura electrònica i de la tramesa plenament telemàtica
• La implantació d’un canal bidireccional amb possibilitat de connectar amb aplicacions de
gestió interna (integració entre sistemes d’informació)
• Un desenvolupament i implantació àgil dels serveis
• L’ens prestador focalitza el seu esforç en el servei i no en tot allò que és accessori però
alhora imprescindible (portal, usuaris, signatura, tramitació telemàtica...)
• L’ens prestador és qui dóna el servei, atès que eaCAT és neutre i no capitalitza el
protagonisme
• El consorci AOC participa del finançament del projecte
• La homogeneïtzació de la prestació de serveis des de la Generalitat cap el món local i
viceversa
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2 Els serveis
Existeixen bàsicament tres tipus de serveis que es poden executar sobre la plataforma:
•

De tramesa de documents: són aquells serveis on l’objectiu fonamental és la tramesa de
documentació des d’un ens origen a un ens destí amb signatura electrònica i intervenció dels
corresponents registres telemàtics. Un típic exemple d’aquest tipus de serveis són les
sol·licituds de subvencions per part dels ajuntaments a la Generalitat.

•

De gestió: són aquells serveis on l’ens realitza operacions contra un sistema d’informació
però sense realitzar cap mena de tramesa telemàtica. Són, per tant, serveis que s’ofereixen
en mode ASP. És un exemple l’aplicació de registre tradicional d’entrades i sortides.

•

Serveis mixts: són aquells serveis en els que existeix una part de gestió i una part de tramesa
de documents. Un exemple són la gestió de pagaments de la subvenció FEDER on els ens
locals introdueixen les dades en una aplicació que es troba dins de l’eaCat que permeten fer
el seguiment dels pagaments (proveïdors, contractes, factures, etc.) i que periòdicament es
remet un certificat resum a la Direcció General d’Administració Local.

En l’actualitat pràcticament tots els serveis relacionen el món local (o altres tipus d’organismes) i la
Generalitat de Catalunya, tot i que la plataforma permet relacionar qualsevol tipus d’ens.
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3 Els actors i els seus rols
3.1.1 3.1. Usuaris dels serveis
Els principals actors usuaris dels serveis desenvolupats a eaCat són:
• En l’àmbit de la Generalitat de Catalunya:
o Departaments i altres organismes de la Generalitat de Catalunya1.
• En l’àmbit del món local: ajuntaments, consells comarcals, diputacions, el propi
Consorci AOC, etc.
• En altres àmbits:
o Universitat privada i pública.
o Ens d’organització parlamentària: Parlament, Sindicatura de Comptes,
Consell Consultiu, Consell Audiovisual, Síndic de Greuges.

3.1.2 3.2. Actors que intervenen en el procés d’elaboració dels serveis
eaCat
3.2.1. Fase prèvia al desenvolupament de serveis
En la fase prèvia al desenvolupament dels serveis tenen lloc les accions de comunicació de
l’eaCat, la detecció de necessitats, la caracterització i conceptualització del servei i, si és el
cas, el seu encàrrec. Els actors que hi participen i els seus rols són els següents:
a) Comunicació: són el conjunt d’accions adreçades a copsar l’atenció dels potencials
usuaris de serveis a l’eaCat. L’actor principal d’aquesta acció és el propi Consorci
AOC que pot estar acompanyat en l’àmbit de la Generalitat per l’ODAE i en el del
món local per Localret.
b) Detecció de necessitats: són el conjunt d’activitats adreçades a identificar possibles
serveis que podrien ser tramitats mitjançant la plataforma eaCat. L’actor principal
d’aquesta acció és el Consorci AOC, i dins l’àmbit de la Generalitat, l’ODAE.
Igualment pot donar-se el cas que en l’activitat quotidiana del propi Consorci AOC
puguin detectar-se potencials serveis i interés. En aquest cas es reconduiria el cas
cap a l’ODAE indicant al sol·licitant el protocol de funcionament.
c) Caracterització del servei: són el conjunt d’activitats adreçades a definir de la forma
més concreta possible les característiques del servei. Aquestes es recullen en la
fitxa d’enfocament (annex 1). La fitxa d’enfocament ha de ser omplerta per part del
potencial usuari del servei i, en l’àmbit de la Generalitat, comptarà amb el suport de
l’ODAE que serà qui la trametrà al Consorci AOC. L’objectiu d’aquest document és:
o Descriure de forma general el servei i la possible relació amb altres serveis
o Anàlisi de l’impacte (volumetria, col·lectius destinataris del servei, prioritats,
etc.)
o Definició d’un calendari funcional del servei
o Definició dels canals de prestació
d) Conceptualització del servei: és el conjunt d’activitats adreçades a la determinació
de l’estratègia de construcció del servei (calendari, finançament, ...). Aquest rol
l’exerceix el Consorci AOC. La conceptualització del servei serà comunicada a
l’usuari del servei. En el cas de la Generalitat aquesta comunicació tindrà lloc
1

L’Oficina per al Desenvolupament de l’Administració Electrònica (ODAE) lidera i promou el desenvolupament de
serveis dins la Generalitat i en fa el seguiment.
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mitjançant l’ODAE. El finançament dels serveis, d’acord amb allò aprovat a la
Comissió Executiva del Consorci AOC de 19 d’abril de 2006 serà el següent: el
Consorci Administració Oberta de Catalunya, amb càrrec als seus pressupostos,
s’encarrega amb caràcter general de les tasques següents: manteniment correctiu i
evolutiu, atenció de primer nivell a usuaris, garantir la coherència tècnica i funcional
de tots els serveis, coordinació i desplegament de serveis i hostalatge de les
màquines i serveis continuats.
El Consorci AOC s’encarrega del desenvolupament de nous serveis (en
col·laboració amb els departaments de la Generalitat de Catalunya o d’altres
entitats) d’acord amb el següent model de finançament:
• Relació Generalitat / Generalitat, que permet emprar les característiques de
tramitació telemàtica de la plataforma eaCat per resoldre relacions
interdepartamentals o entre un departament de la Generalitat i algun ens
depenent (d’aquest o altre departament). Un exemple és la recollida
d’informació de les empreses públiques que es realitza des del
Departament d’Economia i Finances. El finançament en aquest àmbit ha de
provenir, bàsicament, del departament promotor.
• Relació món local / món local, com per exemple la plataforma de serveis
comarcals que permet la gestió d’assistències i altres serveis que els
consells comarcals ofereixen als seus ajuntaments. El finançament en
aquest àmbit provindrà sempre del Consorci AOC.
• Relació Generalitat / món local, que correspon a la gran majoria de serveis
que actualment estan en execució. Llevat que es tracti de serveis
complexos o que l’ús d’eaCat sigui complementari a un projecte de major
abast, el finançament en aquest àmbit provindrà del Consorci AOC.
e)

Definició de requeriments: addicionalment, els departaments gestors hauran de
definir les funcionalitats del servei per tal que s’adapti a les seves necessitats
específiques.

f)

Validació per part de l’ODAE: totes les accions corresponents a aquesta fase prèvia
al desenvolupament de serveis, caldrà que siguin validades, prèviament al seu inici,
per l’ODAE.

g) Encàrrec del servei: Cas que la conceptualització del servei sigui acceptada per
l’ens usuari del servei caldrà formalitzar aquesta acceptació mitjançant la
complementació i tramesa al Consorci AOC del corresponent formulari de sol·licitud
(annex 2). En el cas de la Generalitat aquesta comunicació tindrà lloc mitjançant
l’ODAE.
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3.2.2. Fase de desenvolupament de serveis2
Pel que fa a la construcció i posada en producció de nous serveis s’identifiquen els següents
rols classificats en base a una doble categoria:
a) infrastructural:
• Gestió de la plataforma: són el conjunt d’accions adreçades a gestionar la
plataforma en el seu conjunt. Aquest rol l’exerceix el Consorci AOC per encàrrec del
Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat, propietari
de la plataforma. En aquest apartat es fa referència a:
o l’acompliment dels Acords de nivell de servei (ANS) del proveïdor de
hosting.
o la gestió dels contractes de manteniment i acompliment de l’ANS.
o l’atenció de primer nivell a usuaris.
o la definició i construcció de nous serveis transversals.
• Control de la infraestructura: són les accions de revisó del servei de hosting de
l’arquitectura tecnològica. Aquest rol l’exerceix el Consorci AOC, mitjançant l’Àrea
d’Operacions i Sistemes.
• Gestió de la infraestructura: són les accions de gestió del hosting de la
infraestructura tecnològica i del desplegament tècnic dels serveis. Aquest rol
l’exerceix una empresa externa per encàrrec del Consorci AOC.
b) de serveis
• Gestió del projecte (cap del projecte): són el conjunt d’activitats relacionades amb el
desenvolupament global de serveis a eaCat. El cap del projecte actua com a
responsable de la construcció d’un determinat servei dins el Consorci AOC. Aquest
rol l’exerceix personal de l’Àrea de Desenvolupament del Consorci AOC.
• Construcció funcional de serveis: són el conjunt de tasques adreçades a un triple
objectiu:
o Simplificació procedimental.
o Revisió de la documentació annexa que es demana en el procediment i
substitució per transmissions de dades i documents o bé per clàusules de
certificació signades per un fedatari públic (o declaracions responsables)
que garanteixin els aspectes legals.
o Revisió de la corresponent ordre que regula el procediment telemàtic per tal
que garanteixi que eaCat dona un resposta jurídica correcta.
Aquest rol l’assumeix l’ODAE en l’àmbit de desenvolupament de serveis a la
Generalitat. Igualment, l’assessoria jurídica del Consorci AOC participarà en les
tasques descrites pel que fa als aspectes de la tramitació en relació als ens locals.
• Construcció tècnica de serveis: són el conjunt d’activitats relacionades amb la
construcció, el desplegament i la posada en marxa del servei definit. Aquest rol
l’exerceixen les empreses de serveis informàtics que, per encàrrec del Consorci
AOC, desenvolupen les aplicacions que s’executen a la plataforma. Per facilitar
aquesta tasca el Consorci AOC disposa d’un toolkit per a la construcció de serveis
sobre la plataforma que es lliura a les empreses col·laboradores.
• Implantació del servei: són el conjunt d’activitats relacionades a fer possible que el
servei desenvolupat pugui ser emprat per part dels gestors del servei, és a dir, la
seva implantació funcional. Un cop finalitzada la construcció del servei es realitzarà
el seu desplegament i l’acceptació del producte a l’entorn de preproducció, amb la
corresponent elaboració i realització prèvia d’un pla de proves. Un cop validat el
producte tant per part de l’ens promotor com per part del CCE es durà a terme el
2

Dins el Consorci AOC per tal de coordinar adequadament les accions entre les diferents àrees que actuen en la
fase de desenvolupament i manteniment, es constitueix un Centre de Competència eaCat (CCE en endavant). El
CCE estarà composat pel Cap de projecte de l’àrea de Desenvolupament del Consorci AOC encarregat de la
plataforma, pel Cap de projecte de l’àrea d’Operacions i Sistemes del Consorci AOC, encarregat de la gestió de la
plataforma i pel Responsable del SAU.
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desplegament a l’entorn de producció. Durant aquesta fase es realitzarà la formació
del SAU -servei d’atenció a l’usuari- (a càrrec del CCE) i, si escau, la formació del
usuaris de l’ens promotor (a càrrec de l’ODAE). Aquest rol l’exerceix principalment
l’ens usuari del servei. El Consorci AOC donarà suport a l’usuari del servei en la
seva implantació i, dins de la Generalitat, l’ODAE. En aquesta fase és recomanable
fer alguna acció de comunicació per part del prestador del servei adreçat als usuaris
finals per tal que aquests disposin d’informació prèvia a la publicació de la disposició
que regula el servei.

3.2.3. Fase d’explotació, manteniment i seguiment dels serveis
En aquesta fase els rols i els actors que hi participen són els següents:
Explotació del servei i resolució d’incidències
L’explotació dels serveis i la resolució de possibles incidències és una tasca a dur a terme
per part de la CCE. La detecció d’incidències pot vehicular-se des de diferents canals:
l’atenció de primer nivell (SAU), la de segon nivell (tècnics del responsable del servei), un
usuari del servei o bé el propi CCE. La classificació d’incidències en determinarà el seu
origen (un mal funcionament de la plataforma, dels components específics del servei o
d’alguna infraestructura corporativa). En funció de l’origen de la incidència s’aplicarà l’acció
correctiva corresponent:
• En el cas de que l’origen del problema estigui a la plataforma, el Consorci AOC
desencadenarà un procés de correcció, desplegament i test de forma immediata.
• En el cas de que l’origen estigui al servei, l’usuari/CCE haurà de resoldre l’error
(amb el seu proveïdor) i passar per la fases de test d’adequació, preproducció i
producció.
• El Consorci AOC assumirà totes les tasques relacionades amb l’explotació de la
plataforma, incloses les accions derivades de les alarmes de tots els serveis (a tal
efecte, tot servei ha d’acompanyar-se d’un manual d’explotació on es recullin totes
les alarmes i accions corresponents que el servei registra al sistema centralitzat de
control d’execució).

Atenció als usuaris
El rol d’atendre els usuaris dels serveis eaCat correspon al SAU del Consorci AOC.
L’objectiu fonamental d’aquest servei és determinar els mecanismes i procediments que
permeten realitzar una atenció a usuaris i un escalat d’incidències adequat. Les tasques
fonamentals són:
• Atenció de primer nivell: el Consorci AOC concentra el servei d’atenció de primer
nivell als usuaris i realitza la primera classificació: consulta relacionada amb la
plataforma eaCat o consulta relacionada amb el servei.
• Si la consulta està relacionada al servei, s’escala cap el segon nivell que correspon
als tècnics del responsable del servei (a no ser que el SAU disposi de la informació).
• Si la consulta correspon a la plataforma, es resol des del Consorci AOC.
• Si en qualsevol dels dos casos es dedueix un mal funcionament (servei o
plataforma) s’escala la incidència cap el servei d’explotació.
El responsable de manteniment lliurarà un document a l’usuari del servei on s’explica els
funcionament del SAU i els diferents canals per obrir i fer el seguiment d’incidències.
Tanmateix, el SAU avisarà a l’usuari del servei en cas que es detectin anomalies en el
servei que siguin significatives o que impliquin alguna modificació del servei.
El quadre que trobem a continuació descriu aquest procediment:
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Atenció a usuaris
CCE

Usuari

Atenció de primer
nivell a usuaris

Atenció de segon
nivell a usuaris

SI

Consulta de
servei

NO
Error de
servei

Consulta de
plataforma

SI
NO

SI

Resposta

NO

Escalat
d’incidència

Explotació

Manteniment dels serveis
El rol del manteniment dels serveis eaCat correspon al Consorci AOC. Tots els serveis
eaCat que estan en explotació disposen d’un servei de manteniment. S’entén per
manteniment totes aquelles tasques que corresponen a alguna de les següents tipologies:
• Manteniments correctius.
• Manteniments evolutius petits.
• Manteniment evolutius d’entitat (a estudiar en cada cas).
• Tasques d’administració i/o operació. Desplegaments.
Els rols que participen en la gestió de les sol·licituds de manteniment dins el Consorci AOC
són els següents:
• Responsable de manteniment: és el gestor del servei de suport a usuaris,
interlocutor de negoci amb els usuaris i proveïdors per al seguiment i explotació dels
serveis. És el responsable davant dels usuaris del servei de l’òptima implantació
funcional dels mateixos.
• Responsable de servei: realitza el seguiment de l’activitat del servei en el
departament/ens. Acorda les modificacions, altes o baixes de serveis amb el
responsable de manteniment i amb coordinació amb l’ODAE quan l’usuari sigui de
la Generalitat.
• Desplegament de serveis: El CCE conjuntament amb l’empresa de hosting
s’encarreguen de desplegar en els diferents entorns de la plataforma, les
modificacions sol.licitades per el responsable de servei. Les operacions són
supervisades per el responsable de manteniment.
• Gestió de la infraestructura: L’empresa de hosting s’encarrega de mantenir en les
condicions òptimes de rendiment i seguretat la plataforma eaCat.
El procediment de manteniment de serveis eaCat consta de les següents accions:
• Sol.licitud: L’ens responsable del servei envia una sol.licitud formal al responsable
de manteniment de l’eaCAT del Consorci AOC per correu electrònic a l’adreça
sau.eacat@aocat.net i, pels serveis de la Generalitat en còpia, al corresponsal de
l’ODAE.
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Avaluació: El responsable del manteniment del Consorci AOC, avalua la sol.licitud
per decidir si es cursa a través del protocol de manteniment o del protocol de nou
servei anteriormente descrit3 i es comunica l’avaluació a l’ens responsable del servei
i a l’ODAE.
Inici del projecte: El responsable de manteniment conjuntament amb el responsable
del servei faran un recull més acurat de les necessitats funcionals, amb el suport de
l’ODAE quan sigui el cas. Aquest recull inclou una estimació en hores/home de la
sol.licitud de manteniment, la planificació del servei i s’acorda una data d’entrada en
explotació del servei.
Desenvolupament: Inici del desenvolupament tècnic de la sol.licitud, el qual es
basarà en un disseny d’usuari presentat per el responsable de manteniment i
aprovat per el responsable del servei.
Proves d’acceptació: Un cop les tasques de sol.licitud estiguin desenvolupades i
desplegades a l’entorn de Preproducció, es sol.licita al responsable del servei que
realitzi les proves funcionals que cregui oportunes. Tanmateix, el responsable de
servei podrà sol.licitar al Consorci que presenti un joc de proves que s’haurà d’haver
definit prèviament a l’inici del projecte.
Formació i actualització del SAU: El responsable de manteniment decideix si es
necessari realitzar formació al personal del SAU i qui la imparteix. El document de
suport d’aquesta formació é un argumentari redactat a partir del disseny funcional.
En cas que sigui necessari s’actualitza l’eina de suport del SAU per tal que incorpori
les dades necessaris per poder prestar un suport correcte.
Explotació: Finalment, el responsable del servei ha de donar el seu vist-i-plau per
autoritzar la pujada a producció de la sol.licitud. El responsable de manteniment
haurà de coordinar prèviament que la formació del SAU s’hagi realitzat i de disposar
de tota la documentació necessària.

3

Els evolutius de gran entitat seran tractats com a nous serveis amb totes les seves fases. Els evolutius de mitjana
o poca entitat es tracten posteriorment en aquest mateix document. Avaluar la magnitud dels evolutius serà
competència del CCE.
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El següent quadre recull els passos descrits.

Seguiment dels serveis
Pel seguiment dels serveis prestats mitjançant la plataforma eaCat es constitueix una
Comissió de Seguiment dels serveis eaCat (en endavant CSE). Les seves funcions seran
fer el seguiment de l’activitat dels serveis en producció, analitzar les incidències generades
així com les accions correctives associades (evolutius o petits correctius), planificar el
calendari de nous serveis, així com avaluar els resultats i proposar mesures de millora en
l’elaboració dels serveis.
Aquesta CSE serà formada per aquell pesonal que defineixi el Consorci AOC (almenys amb
personal amb responsabilitats de desenvolupament i de manteniments de serveis eaCat),
així com personal de l’ODAE pel que fa als serveis de la Generalitat i es reunirà amb una
periodicitat mensual o a petició de qualsevol de les parts. El Consorci AOC és l’encarregat
de preparar la documentació d’aquesta CSE.
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3.2.4. Fase d’avaluació
Finalment, el Consorci AOC, i dins de la Generalitat l’ODAE, així com els departaments
particpants hauran de realitzar l’avaluació de la implantació i funcionament dels serveis
eaCat, amb l’objectiu de planificar evolutius si és necessari i de promoure la millora contínua
tant dels aspectes organitzatius com tecnonlògics, per tal que sigui un servei viu i
contínuament millorat en benefici dels seus usuaris.

4 Quadres resum
El següents gràfics mostren els diferents actors i rols en la creació i explotació de projectes.
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Aquest és el possible títol del document, que podrà
ocupar varies línies
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