e-TRAM
Gestió de sol·licituds i tràmits per internet

Manual d'usuari

Realitzat per: Consorci AOC
Versió: 4.0
Data: 22/07/2014
Arxiu: Manual general e-TRAM v2.doc

pàg 2/6

Control del document
Informació general
Títol:
Creat per:
A revisar per:
A aprovar per:
Llista de distribució:
Nom del document:

MANUAL D’USUARI e-TRAM v4
Consorci AOC
Ferran Farriol Vilà
Llista usuaris responsables e-TRAM / e-TRAC
Manual general e-TRAM v4.doc

Històric de revisions
Versió
4.0

Data
22/07/2014

Autor
Ferran Farriol Vilà

Manual general e-TRAM v4.doc

Comentaris

22/07/2014

pàg 3/6

Índex
1.
2.
3.
4.

Què és l’e-TRAM ? ......................................................................................................... 4
Funcionalitats bàsiques .................................................................................................. 5
Aspectes claus del servei ............................................................................................... 6
Funcionament pel ciutadà .............................................................................................. 7
4.1 Inici d’un procés de tramitació per part d’un ciutadà .............................................. 13
4.2 Possibles errors en la tramitació ............................................................................ 18
4.3 Accés a l’estat de la tramitació: la carpeta ciutadana ............................................ 18

5.

Funcionament pel treballador públic ............................................................................ 21
5.1 Autenticació ............................................................................................................ 21
5.2 Consulta de tràmits ................................................................................................ 21
5.2.1 Eina d’exportació de les dades de sol·licitud ................................................ 24
5.3 Pantalla de gestió de la sol·licitud .......................................................................... 25
5.3.1 Detalls de la pantalla de gestió ..................................................................... 27
5.3.2 Consulta d’actuacions realitzades ................................................................ 28
5.3.3 Creació d’una nova actuació ........................................................................ 28
5.3.4 Eina de generació d’actuacions com a plantilles .......................................... 30
5.3.5 Eina de gestió d’esborranys d’actuacions .................................................... 33
5.3.6 Funcionament de l’autoguardat d’esborranys .............................................. 36
5.3.7 Actuació que permet fer un canvi del responsable d’una sol·licitud ............. 37
5.4 Visualització d’informes .......................................................................................... 38

6.

5.4.1 Accés als informes ....................................................................................... 38
5.4.2 Tipus d’informes disponibles ........................................................................ 38
5.4.3 Exportació d’un informe ............................................................................... 41
Més informació ............................................................................................................. 42

Manual general e-TRAM v4.doc

22/07/2014

pàg 4/6

1. Què és l’e-TRAM ?
L’e-TRAM és el mòdul de gestió municipal de sol·licituds i tràmits per Internet integrat a la
plataforma del Consorci AOC que, mitjançant una quarantena de tràmits diferents, permet
l’accés per part de ciutadans o empreses a serveis de tramitació des del web, donant
compliment a algunes de les disposicions de la Llei 11/2007 d’accés electrònic dels
ciutadans als Serveis Públics en el sentit que:
○

Assegura la possibilitat al ciutadà de fer tràmits i gestions per mitjans
electrònics 24 x 7 i que pugui consultar en línia l'estat i el contingut dels
mateixos

○

Evita desplaçaments innecessaris a les oficines d’atenció ciutadana

○

Contempla totes les garanties de seguretat i jurídiques necessàries amb un
cost reduït i amb un temps d’implantació ràpid

Conjuntament amb l’e-TRAM, el Consorci AOC també disposa de l’e-TRAC, un mòdul de
gestió amb les mateixes característiques que l’e-TRAM, especialment pensat per als
Consells Comarcals, on, amb una vintena de tràmits diferenciats, cada consell comarcal pot
seleccionar els que més l'interessen per a poder autogestionar l'oferta de serveis que
donarà als ciutadans.

Figura 1: Model de relació de l’e-TRAM
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2. Funcionalitats bàsiques
●

Mitjançant l’e-TRAM des de l’administració es pot donar informació dels tràmits
mitjançant un catàleg de tràmits, així com el concepte de compromís amb la
possibilitat de fomentar cartes de serveis.

●

L’e-TRAM permet als ciutadans l’enviament de sol·licituds i inici de tramitació per
Internet, és a dir, evitant desplaçaments innecessaris. A més a més a qualsevol
moment, és a dir, 24x7.

●

L’e-TRAM disposa de la possibilitat de consultar l’estat dels tràmits via una carpeta
ciutadana amb accés amb certificat digital.

●

L’e-TRAM permet rebre avisos de l’estat dels tràmits: multicanalitat a elecció pel
ciutadà (SMS o correu-e) i el treballador públic a la seva adreça de correu-e

●

Utilització d’estàndards de qualitat, usabilitat i accessibilitat, així com el foment
de tràmits simples i homogenis.

●

Foment de l’autenticació i ús de la signatura digital.
A nivell de ciutadà és possible l’autenticació amb certificat idCAT, e-DNI, FNMT... , i
pel treballador públic usuari contrasenya, i foment d’entrada amb ús de la targeta
T-CAT de treballador públic.

●

Fomenta la reutilització de Mòduls Corporatius del Consorci AOC.
Els més significatius són el servei de validació de certificats digitals, el registre
electrònic d’entrades o sortides (ERES), o la integració del servei de notificacions
electròniques (e-NOTUM), que permet al ciutadà donar el consentiment per
acceptar notificacions electròniques.
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3. Aspectes claus del servei
●

●

L’e-TRAM assegura la garantia jurídica dels tràmits i gestions telemàtiques
○

Integració amb registres telemàtics

○

Autenticació, i si s’escau, ús de signatura digital

L’e-TRAM és un servei de baix cost i fàcil manteniment
○

Allotjament en mode ASP que assegura el manteniment, suport i evolució
per part del Consorci AOC

●

L’e-TRAM és una solució flexible per a tots els ajuntaments i consells comarcals,
sota el concepte de marca blanca, en el sentit que:
○

Permet seleccionar els tràmits i el nivell de seguretat de cadascun.

○

Permet personalitzar la carta de serveis i parcialment el catàleg de tràmits.

○

Permet als ens que disposin d’un catàleg de tràmits propi, realitzar l’enllaç a
l’inici dels formularis.

○

És possible la personalització dels CSS per a cada ens, apareixent
únicament de forma visible l’escut de l’ens que ofereix el servei.
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4.

Funcionament pel ciutadà

Una vegada un Ajuntament o Consell Comarcal té L’e-TRAM o e-TRAC actiu a la seva
pàgina web, la ciutadania hi podrà accedir de forma àgil des d’un catàleg general estàndard
que ofereix la pròpia eina, o bé amb un catàleg propi de cada ens.

Figura 2. Mostra de l’entorn de catàleg genèric que es subministra amb la solució

El catàleg genèric integra l’accés a la carpeta ciutadana, un accés als principals tràmits i
enllaços externs a altres tràmits de diferents àmbits, guardant la mateixa estètica del servei
de Seu electrònica facilitat pel Consorci AOC.
Tot i això, els organismes que disposin del servei poden optar per a disposar del seu propi
entorn de catàleg i realitzar únicament els links corresponents als formularis per a cada tipus
de tràmit.
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Figura 3. Mostra de l’entorn d’un catàleg propi que permetrà accedir a cada formulari
en qüestió

Un cop el ciutadà hagi seleccionat el tràmit, se li mostrarà la corresponent fitxa on
s’informarà de tots els requisits i característiques del tràmit.
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Figura 4. Mostra de l’entorn de la fitxa per un tràmit

A partir de la fitxa podem consultar tota la informació associada i també imprimir-la en un
format net i optimitzat per impressió.
Per a fer-ho només caldrà pitjar sobre el botó d’imprimir de la fitxa, que ens obrirà una nova
finestra amb la informació optimitzada per enviar-ho a la impressora, tal i com es mostra a
continuació:
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Figura 5: gestió de la impressió de les fitxes dels tràmits

En cas que el tràmit requereixi de certificat digital ens ho informarà.

Figura 6: gestió de la impressió de les fitxes dels tràmits

A partir d’aquest moment el ciutadà podrà entrar al tràmit seleccionat mitjançant un formulari
específic a tal efecte, emplenar-lo segons les condicions d’autentificació que prèviament
l’Ajuntament o Consell Comarcal van seleccionar a la seva sol·licitud del servei, i fer la
tramitació telemàtica amb totes les garanties jurídiques (incloent registre d’entrada a registre
de l’Ajuntament o Consell Comarcal i còpia autèntica de la documentació presentada), com
es veurà ens els propers capítols.
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Una nova millora destacable del nou e-TRAM és que ara dóna l’opció d’accedir al formulari
de tramitació encara que no es disposi de certificat digital.

Figura 7: entrada al formulari sense autenticació (tramitació presencial)

A la pràctica aquest nou servei no permetrà realitzar la tramitació electrònica, però si
emplenar els camps que es creguin oportuns del formulari i enviar a imprimir per a realitzar
una presentació presencial a l’oficina de registre de l’ens.
En aquest cas el formulari inclourà un espai per a la firma manuscrita, informació sobre
LOPD i recull del consentiment per a notificacions electròniques.

Figura 8: vista de formulari per impressió i presentació al registre de l’ens (presencial)
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Figura 9: Espai preparat per la signatura autògrafa (el text associat a LOPD es
personalitza per a cada ens)
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4.1 Inici d’un procés de tramitació per part d’un ciutadà
A l’e-TRAM cada tràmit pot estar configurat amb tramitació mitjançant certificat digital o
sense. En cas que ens demani accés mitjançant certificat digital apareixerà la informació del
requisit (veure imatge 6), i a continuació, si hom opta per “Emplenar la sol·licitud”,
apareixerà la següent pantalla:

Figura 10: entrada a la pàgina d’autenticació

Quan s’entra mitjançant el certificat digital (idCAT, DNI, FNMT...), se’ns mostrarà una
pantalla amb els certificats que s’han instal·lat prèviament, o que s’han connectat a
l’ordinador (USB):
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Figura 9: selector de certificats

Seleccionant un certificat i acceptant, procedirem a entrar al formulari de tramitació. Les
dades principals associades al certificat s’emplenaran automàticament, essent necessari per
a la tramitació signar la tramesa amb el mateix certificat.

Figura 10: accés al formulari amb ús d’un certificat digital
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Un cop emplenada la informació del formulari ens mostrarà un pantalla de confirmació de
dades, i si fem clic a continuar, ens permetrà validar la informació i modificar les dades si
s’escau o enviar la sol·licitud.

Figura 11: accés al formulari de validació de dades

Caldrà a continuació signar la sol·licitud.
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Figura 12: accés a l’entorn de signatura

El ciutadà caldrà que utilitzi el mateix certificat amb el qual ha realitzat l’autenticació, i rebrà
la confirmació del tràmit.
Disposarà també d’un arxiu PDF amb la còpia autèntica de la tramitació realitzada, signada
digitalment i amb informació dels annexos presentats.

Figura 13: Descàrrega del rebut (signat digitalment)

A més a més el tràmit pot generar avisos automàtics al ciutadà mitjançant correu electrònic
i/o SMS, segons parametrització feta en la seva sol·licitud.
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Figura 14: Imatge del correu electrònic rebut
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4.2 Possibles errors en la tramitació
A) en l’entrada dels camps
La entrada obligatòria de camps es mostra mitjançant un asterisc (*) darrera de la etiqueta
del camp, en cas que ens deixem d’emplenar un camp requerit ens mostrarà un missatge
informant-ho i ens activarà el camp a emplenar en vermell.

Figura 15: Missatge d’error de camp obligatori

B) en l’obtenció del PDF de la sol·licitud
Aquest és un error tècnic poc comú que en el cas que es produeixi no requereix repetir el
tràmit doncs ja es disposa de número de registre. Tot i això el ciutadà no podrà disposar del
PDF de la sol·licitud pel que caldrà realitzar la impressió a la pàgina de confirmació.
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C) en l’obtenció del registre o inserció a la base de dades de l’e-TRAM
Aquest és un error tècnic poc comú que en el cas que es produeixi inhabilita el tràmit i
requereix que el ciutadà el torni a repetir a posteriori.
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4.3 Accés a l’estat de la tramitació: la carpeta ciutadana
El ciutadà també sempre disposarà de l’opció de consultar l’estat dels seus tràmits entrant a
la carpeta ciutadana mitjançant l’ús de certificat digital.

Finalment, també cal destacar que els municipis i Consells Comarcals poden activar als
tràmits amb ús de certificat, l’opció de recollir el consentiment per part del ciutadà per
realitzar notificacions electròniques, tal i com recull la llei 11/2007-, per així, si el
procediment administratiu requereix de notificació, aquesta pugui realitzar-se directament
amb mitjans telemàtics.
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5. Funcionament pel treballador públic
5.1 Autenticació
Des de qualsevol terminal amb connexió a Internet, els treballadors públics podran gestionar
i donar resposta a les sol·licituds que els ciutadans han realitzat a traves de la web.
L'accés a la e-TRAM i l’e-TRAC requereix que els usuaris s'identifiquin. La identificació es
pot fer introduint el nom d'usuari i contrasenya o mitjançant el certificat digital. En aquest
segon model d’entrada al servei, recordar que són vàlids certificats com l’idCAT, T-CAT, eDNI, FNMT, Camerfirma o Signatura Professional, entre altres.

5.2 Consulta de tràmits
Una vegada que els usuaris s'han identificat al sistema s'accedeix a la pantalla de consulta
de tràmits formada per un filtre de recerca de sol·licituds, i l'apartat de resultats obtinguts.
Amb aquesta primera pantalla també es podrà consultar informació estadística sobre les
peticions que ens arriben a través de la web. Per defecte apareixeran totes les sol·licituds
pendents rebudes ordenades per la data de realització.
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El filtre de recerques permetrà fer la recerca de detall:

Manual general e-TRAM v4.doc

22/07/2014

pàg 23/6

Al clicar sobre de la barra de la caixa de filtre ens permet contraure aquesta caixa per tal
d’obtenir mes espai efectiu per veure els resultats.

Una vegada escollits el o els paràmetres del filtre, es clicarà sobre el botó ‘Cercar’ (excepte
en el filtre de tipus de tràmit i d’estat, on la recerca es realitzarà automàticament quan es
seleccioni un tipus).
Els resultats obtinguts de la recerca s'ordenaran pel camp que s'hagi indicat en el moment
d'executar la consulta. Les sol·licituds que hagin superat els terminis establerts es
mostraran en vermell.

En la primera columna es mostrarà una icona indicativa del estat en que es troba el tràmit
els valor d’aquesta icona poden ser:
Icona

Estat
La sol·licitud està pendent.
La sol·licitud ha estat tramitada.
La sol·licitud ha estat denegada.
La sol·licitud ha estat bloquejada (degut algun error). En les sol·licituds
bloquejades no es poden consultar els detalls.
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5.2.1 Eina d’exportació de les dades de sol·licitud
A la part superior dreta del requadre de sol·licituds trobarem una nova icona que ens permet
exportar tots els resultats de la cerca que hem realitzat, és a dir aplicant els filtres pertinents
®
®
si s’escau, a una fulla de càlcul de Excel de Microsoft . Aquest servei també estarà
disponible per altres format com CSV o XML.

Un cop fem clic podrem veure una pantalla d’espera durant uns pocs segons, mentre es
genera el arxiu exportat

A posteriori ens apareix un diàleg en el que podem escollir obrir l’arxiu directament des
d’una ubicació temporal o descarregar-lo i guardar-lo en una ubicació concreta.
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El format d’exportació generat contindrà exactament el mateix nombre de resultats (sense
paginar) i les mateixes columnes que teníem en la cerca realitzada al navegador, i per
facilitar el tractament d’aquest full de càlcul, encara que a la cerca de pantalla poguéssim
tenir més d’una pàgina en el document exportat apareixeran totes les sol·licituds
correlativament.

5.3 Pantalla de gestió de la sol·licitud
La pantalla de gestió de les sol·licituds i tràmits bàsicament permet al treballador públic fer
les actuacions pertinents per a cada sol·licitud, a fi i efecte d’acabar donant resposta als
ciutadans.
Per a accedir a la sol·licitud que es desitja consultar o tramitar, només cal clicar sobre la
icona d’estat o bé fer doble clic sobre la fila de la taula que volem veure.

Manual general e-TRAM v4.doc

22/07/2014

pàg 26/6

Seguidament apareixerà una finestra d'accés a la sol·licitud específica, classificada en les
següents parts:





Dades de la sol·licitud (A)
Estatus (B)
Històric d'actuacions (C)
Dades del servei (D)

A

D

B

C

Cadascuna d’aquestes parts es pot contraure per millorar la lectura de la resta, fent clic
sobre del títol o en la fletxa de la part superior dreta de la seva caixa.
Una altra opció es redistribuir l’amplada de les dues columnes d’aquesta pàgina (una
columna formada per els elements A,B,C i l’altre per el D). Per fer això ens haurem de posar
a sobre la barra separadora entre columnes fer clic i mantenint el botó clicat arrossegar fins
a donar la distribució desitjada.
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5.3.1 Detalls de la pantalla de gestió
A la part superior esquerra de la pantalla es mostraran les dades de la sol·licitud escollida,
així com les accions definides.
A la part central esquerra de la pantalla es mostrarà l'estat de cada sol·licitud.

Aquest apartat informarà de la data en la qual el ciutadà va realitzar la sol·licitud, el període
de temps establert per a executar-la i els dies que queden per a finalitzar el termini (en el
cas que s’hagi superat s’indicarà quants dies fa que s'ha superat).
Es detallarà també l'estat de la sol·licitud (oberta, tramitada o denegada), així com si el
ciutadà està interessat a rebre el correu electrònic informatiu sobre l'estat de la seva
sol·licitud (ho haurà indicat en el moment de realitzar el tràmit) i l'adreça de correu on
s'enviarà aquesta informació.
També es mostra el nom del responsable de la sol·licitud.

Finalment, i únicament en el cas que el ciutadà hagi realitzat el tràmit utilitzant la signatura
electrònica, s'indicarà la validesa del certificat utilitzat.
Aquesta validació es fa un cop ja s’estan mostrant les dades de la sol·licitud per pantalla,
doncs depenent del servei de validador i del tipus de firma pot trigar uns segons, i d’aquesta
manera les dades ja es poden anar llegint la sol·licitud mentre la validació es fa, mostrant-se
de la següent forma:
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A la part inferior esquerra es mostrarà el control de les actuacions que s'han realitzat en la
sol·licitud marcada.

Sobre les actuacions es poden fer dues accions bàsiques: crear noves (sempre que no
estigui tramitat o denegat) o veure les que hi ha.

5.3.2 Consulta d’actuacions realitzades
Marcant l'actuació o la icona, s'obrirà una finestra on a manera de consulta es mostrarà la
informació associada al tràmit corresponent (anotacions, adjunts, notificacions de l'actuació,
notificacions al ciutadà, respostes i visibilitat de les actuacions cap al ciutadà o d'ús intern).
En les sol·licituds que tenen l'estat ‘Tramitat’ o ‘Denegat’ únicament es podran consultar les
actuacions realitzades (en aquests casos, el tràmit es donarà per finalitzat i no es podran
realitzar noves actuacions).

5.3.3 Creació d’una nova actuació
Per a crear una nova actuació s'ha de clicar l'enllaç “Crear nova actuació” situat sobre el
llistat de l'històric d'actuacions, i s'obtindrà la següent finestra:
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Primer haurem de seleccionar al menú quin tipus d’actuació volem crear i amb quina data, la
data es pot canviar però per defecte apareix la data actual.
Per fer una actuació puntual cap al ciutadà o interna sense tancar el tràmit, cal seleccionar
Actuació (1).

Després disposem de l’apartat de descripció de l’actuació. En aquest camp el text que es
pot introduir pot tenir format, de manera que és viable copiar i enganxar text amb format
d’un processador de textos o pàgina d’Internet i que el mantingui i que se li pot donar o
modificar el format.

En la part inferior trobem una pestanya que ens permet veure quin es el codi HTML del text
que tenim, per si volem fer alguna modificació. Aquest text amb el format indicat serà el que
s’enviarà per correu.
I finalment tenim l’opció d’adjuntar documents i de establir les opcions de comunicació.

Mitjançant la casella de selecció de Comunicar al ciutadà, establim si volem o no que
l’actuació que estem creant generi un correu electrònic de comunicació al ciutadà.
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La casella de visible pel ciutadà ens permet publicar l’actuació a la carpeta del ciutadà, I en
els grups a comunicar ens permet marcar quins grups de responsables han de rebre
comunicació de l’actuació, en la casella d’altres es poden posar adreces electròniques de
persones que no estiguin en cap grup.
Finalment per a crear l’actuació haurem de fer clic al botó ‘Realitzar actuació’.

5.3.4 Eina de generació d’actuacions com a plantilles
En lloc de generar de nou cada nova actuació amb aquesta nova versió disposem de l’opció
de carregar alguna actuació prèviament guardada com a plantilla de resposta tipus
preestablerta, poder-la usar directament o modificar-la i completar-la si. En aquest sentit
totes les actuacions guardades estan classificades dins d’una categoria i tenen un nom
identificatiu.
A la part superior del diàleg de creació d’actuacions trobarem dos selectors desplegables,
un que ens permetran escollir la categoria o tipologia de l’actuació que volem carregar i
l’altre que s’activarà un cop feta aquesta elecció, que ens mostrarà les actuacions que tenim
guardades dins aquella categoria. Quan escollim una de les opcions, automàticament es
carregarà al camp comentari el text que havíem guardat en l’actuació.

NOTA: S’ha de tenir en compte que quan es fa aquesta carrega es substituirà el possible
text que podia contenir aquest camp
Per a poder carregar actuacions prèviament preparades cal que aquestes hagin estat
guardades. La metodologia només requereix que un cop hem editat el quadre de text del
comentari i aquest està llest per esdevenir una plantilla, cal clicar “Guardar com plantilla”,
tal i com es mostra a continuació:
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En el moment de clicar apareixerà un nou requadre on haurem d’establir tant el nom de la
categoria i el nom de la nova resposta tipus pre-guardada.

Per tal de fer-ho més senzill i intuïtiu, existeixen dues opcions per establir aquests
paràmetres. O bé escrivint els valors directament, o bé seleccionant valors que ja existeixen
en alguna categoria i nom prèviament definida.

En cas de posar el nom d’una categoria que ja existeix, aquesta no es duplicarà sinó que
senzillament s’afegirà la nostra resposta preestablerta com un element més d’aquesta
categoria.
Per indicar-nos visiblement que anem a afegir l’element en una categoria existent enlloc de
crear-ne una de nova, el requadre de la dreta del camp categoria que era verd i indicava el
text “Nou”, canviarà de color a blau i el text passarà a esser “Existeix”.
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Si s’ha seleccionat una categoria existent es carregaran com a opcions del camp nom les
respostes tipus preestablertes que hi ha actualment guardades dins d’aquesta categoria.
Si no seleccionem cap d’aquestes sinó que escrivim un nou nom, la resposta quedarà
guardada amb aquest nom dins de la categoria escollida.
Però si seleccionéssim un nom ja existent o be escrivíssim un nom ja existent, el requadre
de la dreta del camp nom passaria també a ser de color blau i a contenir el text “Existeix”
per reflectir aquesta situació, el que faríem seria sobreescriure la resposta preestablerta que
hi ha actualment guardada en aquella categoria amb el nom que hem escrit per la nova que
estem guardant.

Per tal d’esborrar una resposta guardada s’ha de seleccionar (o escriure) la categoria i el
nom de la resposta en qüestió. Un cop està seleccionada (hauríem de tenir els dos camps
amb el requadre blau) se’ns habilitarà un botó amb el text “Esborrar Plantilla”. Si cliquem en
aquest botó s’esborrarà la resposta i, si conseqüència d’aquesta eliminació la categoria
queda buida, també esborraria la categoria.

Manual general e-TRAM v4.doc

22/07/2014

pàg 33/6

5.3.5 Eina de gestió d’esborranys d’actuacions
Un esborrany és una actuació de qualsevol tipus que no es vol finalitzar i formalitzar com
actuació en ferm. Ens podem trobar en aquesta situació quan encara no hem acabat
d’editar l’actuació, o bé quan ja l’hem editada però encara no volem realitzar-la ja que
encara no s’ha obert el termini per la tramitació de les sol·licituds. En aquests casos
disposem d’una nova eina mitjançant la qual podem generar actuacions com esborrany, per
tractar-les en un altre moment.

Per guardar un esborrany cal clicar el botó que ens apareix a la part inferior de la finestra de
creació d’actuacions, entre els botons de realitzar actuació o cancel·lar-la.

Un cop fem clic en aquest botó es guardarà l’actuació tal i com la tenim, però no es
finalitzarà ni es tancarà la finestra, podrem seguir editant l’actuació normalment. Quan
l’esborrany hagi estat satisfactòriament guardat a memòria ens apareixerà durant uns
segons un cartell a la part superior dreta de la finestra de creació d’actuacions.
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S’ha de tenir en compte que una acció de guardat posterior sobre la mateixa actuació
sobreescriurà la copia prèviament guardada de manera que nomes guardem l’edició més
recent de cada actuació en esborrany.
No obstant un cop guardada una actuació en esborrany, podríem decidir començar una altra
de nova ja sigui en la mateixa sol·licitud, o bé en una altra i guardar-la com a esborrany,
aquesta nova actuació es guardarà sense sobreescriure res.

Per carregar un esborrany haurem de clicar al enllaç que ens apareixerà a la dreta del enllaç
per crear actuacions a la pagina d’edició d’una sol·licitud

Aquest enllaç només apareix en cas que hi hagi algun esborrany guardat pertinent a la
sol·licitud en la que estem. Al executar-ho s’obra una nova finestra on podrem escollir entre
les diferents actuacions guardades per cada sol·licitud quina és la que volem utilitzar.
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En aquesta finestra, tal i com es pot veure en la captura superior, se’ns mostra per cada
esborrany el seu número (que s’assigna internament), la data de l’últim dia en que es va
guardar, un fragment de la descripció i finalment de quin tipus d’actuació es tracta
(acceptació,denegació, actuació genèrica...)
En aquests moments podrem seleccionar quin esborrany es vol carregar. Per fer-ho cal
seleccionar i posteriorment fent clic al botó corresponent de seleccionar, o bé fent doble clic
sobre l’esborrany que volem carregar.
Un cop carregat se’ns obrirà la finestra de creació d’actuacions però amb tota la informació
que teníem en el moment de guardar el esborrany.
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Els esborranys es poden esborrar per dues vies:
-

L’usuari decideix descartar l’esborrany, i el borra explícitament.
L’usuari accepta la actuació guardada en el esborrany

Per esborrar l’esborrany sota petició del usuari haurem d’obrir la finestra de selecció
d’esborranys mitjançant l’enllaç que es troba a la dreta del de creació de actuacions.

I quan s’obri la finestra seleccionem l’esborrany i desprès fem clic en el boto d’eliminació:

Per una altra banda, si finalitzem una actuació que ha estat guardada com esborrany
aquesta s’elimina automàticament ja que deixa de ser esborrany per passar a ser una
actuació en ferm.

5.3.6 Funcionament de l’autoguardat d’esborranys
Per evitar la pèrdua accidental d’informació hi ha la possibilitat d’activar un sistema
d’autoguardat d’esborranys que automatitzarà el guardat d’esborranys.
D’aquesta manera cada interval de dos minuts que ens trobem amb la finestra de creació
d’actuacions oberta, i sense requerir cap acció per part del usuari, l’e-TRAM guardarà l’estat
de l’actuació com un esborrany.
Quan es doni el cas d’un guardat automàtic l’e-TRAM ho comunicarà a l’usuari mitjançant un
missatge a la part superior dreta de la pantalla que desapareixerà al cap de pocs segons.
Ha efectes de càrrega de l’esborrany o eliminació, aquest es tracta exactament igual que els
guardats sota petició.
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5.3.7 Actuació que permet fer un canvi del responsable d’una sol·licitud
A més a més de fer actuacions de seguiment de la tramitació, de tancament o de denegació,
també es disposa d’una opció que permet fer un canvi de responsable associat a un tràmit.
Per a canviar el responsable associat a una sol·licitud s'haurà de realitzar una actuació de
tipus “Canvi de responsable”. Els passos a seguir són els següents:
1 . Des de la pàgina de recerca de tràmits, seleccionar la sol·licitud a modificar.
2 . Una vegada visualitzada la pàgina de consulta de la sol·licitud, fer clic en el enllaç “Crear
Nova Actuació” (situat en la secció de l'històric d'actuacions).
3 . En el diàleg de creació d'una nova actuació, seleccionar que volem crear una actuació de
tipus “Canvi de responsable” :

4 . Automàticament, es farà visible una secció que permet seleccionar el nou grup de
responsables de la sol·licitud.
5 . Un cop seleccionat el nou responsable acabarem d’informar la resta de dades de
l’actuació i, a l’acceptar el diàleg, es farà efectiu el canvi de responsable.
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5.4 Visualització d’informes
L’e-TRAM incorpora un nou mòdul de consulta d’informes, que permet la visualització
d’informes específics sobre l’estat de tramitació al municipi o consell comarcal.
Actualment s’ofereixen dos informes, concretament l’informe sobre el número de sol·licituds
existents, i l’informe qualitatiu sobre el temps de tramitació en dies, a fi i efecte de donar
més informació de gestió de l’estat dels tràmits i de coneixement de l’activitat generada.
Concretament el nou mòdul de consultes permet:
•
•
•
•

Seleccionar algun dels informes existents (actualment dos)
Indicar els paràmetres d’entrada de l’informe
Executar l’informe en temps real i visualitzar els resultats
Exportar les dades de l’informe a diferents formats de sortida

5.4.1 Accés als informes
L’accés a la pàgina de visualització d’informes es realitza des de la pàgina de cerca de
tràmits. A la zona superior de la pàgina, al final de la llista d’enllaços, hi ha un enllaç que
dirigeix directament al visualitzador d’informes:

5.4.2 Tipus d’informes disponibles
Existeixen dos informes que poden ser consultats i una gràfica per tipologia:
•

Número de sol·licituds per mes i tipus

•

Temps mig de resolució de les sol·licituds per mes i tipus

•

Gràfic per tipologia
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A) Informe del número de sol·licituds per mes i tipus

Aquest informe realitza un recompte del número de sol·licituds existents agrupades per dos
conceptes: el mes en el qual es van donar d’alta i el tipus de tràmit sol·licitat. L’informe rep 2
paràmetres que permeten afinar més la consulta:
•

Any que es vol consultar

•

Tipus de tràmits que es volen incloure al recompte. Es podrà seleccionar tots els tipus
de tràmit o be només aquells que estiguin pendents

A l’exemple anterior, la lectura seria que durant el mes de Juliol del 2009 s’han donat d’alta
un total de 10 sol·licituds del tipus Queixes i suggeriments.
S’ha de tenir en compte que només es mostraran aquells tipus de tràmit pels quals
existeixen sol·licituds que compleixin els criteris especificats.

B) Informe sobre el temps mig de resolució per mes i tipus
Aquest informe calcula el temps mig que es triga en resoldre les sol·licituds, agrupant el
càlcul per mesos i per tipus de tràmit. S’entén per temps de resolució el número de dies que
han passat des de que la sol·licitud és donada d’alta fins que és tramitada o denegada (les
sol·licituds bloquejades no es tenen en compte en aquest càlcul).
A més, s’haurà d’indicar l’any pel qual es vol realitzar la consulta:
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A l’exemple anterior, s’interpretaria que el temps mig de resolució de les sol·licituds de tipus
Instancia genèrica que es van donar d’alta durant el mes de maig és de 6 dies.
Un valor 0 indica que totes les sol·licituds donades d’alta durant el mes corresponent s’han
resolt el mateix dia que van arribar al sistema.

C) Gràfic per tipologia
Aquest informe realitza un gràfic de formatge indicant quina proporció tenim dels tràmits
classificat dins de cada tipologia, podent veure ràpidament quins son els àmbits que
generen més tramitació, també ens permet establir un filtre de data, permeten així estudiar
una franja de temps en concret per separat.
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5.4.3 Exportació d’un informe
Un cop executat un informe, serà possible exportar les dades a diversos formats de sortida
de forma que puguin ser manipulats posteriorment des d’eines i aplicacions externes.
Per a exportar un informe, un cop executat simplement s’haurà de seleccionar el format de
sortida desitjat i fer clic al botó Exportar:

A continuació l’aplicació mostrarà un diàleg d’espera mentre es genera i un cop acabat un
avís on s’haurà de triar l’opció Guardar:

Finalment, es seleccionarà la ubicació on es vol guardar el fitxer i l’exportació es portarà a
terme automàticament.
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6. Més informació
Disposeu de tota la informació sobre el servei a:
http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions-amb-la-ciutadania/e-TRAM

En aquest enllaç podreu informar-vos dels tràmits que actualment estan ofertats i els
municipis i consells comarcals que disposen del servei, documentació associada a com
sol·licitar-lo, informació sobre subvencions, o dates i programes de formació a l’Escola
d’Administració Pública de Catalunya en les diferents delegacions territorials.
Tot i això, si us queden dubtes podeu contactar amb l’Àrea de Desplegament del consorci
AOC a implantacio@aoc.cat
I si el que teniu són dubtes tècnics sobre el servei, podeu contactar amb el Servei d'Atenció
a l'Usuari (CAU) del Consorci AOC mitjançant l’adreça electrònica suport@aoc.cat, o
mitjançant aquest formulari de contacte.
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