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Introducció
Aquest manual és una guia de funcionalitats i ús de l’aplicació e-TAULER a EACAT, per tal d’ajudar
l’usuari a entendre’n el funcionament, tant pel que fa a la seva configuració com a allò relatiu a les
accions que s’hi pot dur a terme, la gestió dels anuncis segons l'estat en què es troben i segons els
permisos de què disposi l'usuari que els gestionen.
L'e-TAULER permet als treballadors públics gestionar anuncis electrònics i publicar-los a través de
dues modalitats diferents:
1. EACAT: aquesta modalitat no requereix cap desenvolupament tècnic per part de l'ens i, per
tant, es pot posar en marxa el servei de manera relativament ràpida i fàcil. Amb compte:
aquest manual se centra exclusivament en aquesta modalitat d’ús.
2. Serveis Web: modalitat que permet integrar el servei amb les eines de back office de l’ens i el
disseny a mida de pantalles de gestió dels empleats públics i de les pantalles del portal
ciutadà. Aquesta modalitat requereix recursos tècnics per part de l'ens a fi de dur a terme els
desenvolupaments necessaris. Amb compte: aquest manual no inclou informacions relatives
a aquesta modalitat. Si voleu més informació relativa a aquesta modalitat la trobareu al Portal
de Suport: http://web.aoc.cat/suport/knowledge-base/document-integracio-etauler/?dms3override=17
Aquestes dues modalitats són àmbits tecnològics diferenciats que no se sincronitzen en cap
supòsit.
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2 Estats
L’e-TAULER és una eina de publicació certificada amb automatismes associats a la gestió d’anuncis,
segons l’estat en què es trobin i el perfil d’usuari de què es disposi. Aquests són els estats, accions i
rols existents a l’e-TAULER:

Il·lustració 1
Els diversos estats en què poden trobar-se els anuncis són:

2.1 Esborrany
L’anunci en procés de creació per part d’un usuari amb el perfil d’Editor (v. Il·lustració 1, 1 i 3.2)
abans d’enviar-los a validar.

2.2 Per vistiplau
L’anunci roman a l’espera de ser validat i enviat a publicar per part d’un usuari amb el perfil de
Publicador (v. Il·lustració 1, 2 i 3.3).
2
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2.3 Programat
L’anunci ha estat validat, enviat a publicar i roman a l’espera de la seva publicació, segons la data
d’inici d’exposició que hagi estat programada (v. Il·lustració 1, 3).

2.4 Publicat
L’anunci es troba exposats al portal ciutadà (v. Il·lustració 1, 4; v. 10), durant el seu període
d’exposició programat, fins a la seva retirada automàtica o manual (v. punt següent).

2.5 Retirat
És l’estat en què es troben els anuncis, o bé perquè ha finalitzat la vigència de la seva exposició
pública (v. Il·lustració 1, 5) programada des de la zona de gestió (v. 8.2.2), o bé perquè ha estat
retirat per un usuari que disposa del rol Retirar (v.3.4). En produir-se la retirada, l’anunci passa a
l’estat Retirat es genera la diligència que n’acredita la publicació (v. 9). Els anuncis retirats són
emmagatzemats a la safata Retirats (v. 7.3 i Il·lustració 13, 2F) juntament amb la seva diligència. No
obstant això, és molt aconsellable que els ens en facin una còpia de seguretat a fi de custodiar-los de
manera segura.
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3 Perfils d'usuari, permisos i rols
L’e-TAULER disposa d’una sèrie de perfils d’usuari que determinen les accions que poden dur a
terme els usuaris del servei (v. Il·lustració 1, v. 8.1, v. Taula 1 i Taula 2), els quals són atorgats pel
gestor de l’ens a l’EACAT. Un mateix usuari pot disposar d’un sol rol, diversos o tots els rols alhora,
segons quines siguin les necessitats organitzatives de l’ens.

3.1 Rol administrador
Els usuaris amb el perfil d’administradors disposen dels privilegis de configuració general i criteris de
classificació (v. punt 6 Configuració de l'e-TAULER, p. 7 ).

3.2 Rol editor
Aquest rol permet a l'usuari crear anuncis i gestionar-ne, un per un, la parametrització específica de la
seva publicació (v. 7 Gestió d'anuncis, p. 24). Des d’aquest rol, els anuncis es poden desar en estat
Esborrany (v. 2.1) fins al moment en què es decideixi continuar amb el seu procés de publicació i,
quan pertoqui, enviar-los a validar o, fins i tot, eliminar-los (v. Il·lustració 1, A). Els editors també
poden crear una còpia dels anuncis en els estats Publicat o Retirat a fi d’aprofitar-ne el continguts.

3.3 Rol publicador
Aquest rol permet validar els anuncis creats prèviament per un editor i que es troben en estat Per
vistiplau (2.2) i, un cop revisats, autoritzar-ne la publicació o, en cas contrari, retornar-los a l'estat
Esborrany a fi que siguin modificats o eliminar-los (v. Il·lustració 1, B). El Publicador també pot
retornar a l’estat Esborrany (v 2.1) els anuncis que estiguin en estat Programat (v. 2.3) i també
eliminar-los.

3.4 Rol retirar
Aquest és el rol que permet retirar manualment un anunci ja publicat abans de la data prevista per a
la seva retirada automàtica, programada prèviament (v. Il·lustració 1, C i 8.2.2).

4
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4 Ens dependents
Les entitats amb personalitat jurídica pròpia, però vinculades o dependents d’un ens principal usuari
del servei e-TAULER, que no vulguin disposar d’un tauler electrònic propi poden, si així ho sol·licita el
responsable de l’e-TAULER de l’ens principal mitjançant el formulari d’alta al servei, publicar els seus
anuncis al tauler electrònic de l’ens principal del qual depenen, tot gestionant-ne els estats, les
accions i els perfils d’usuari de manera autònoma. Cal remarcar que les àrees, departaments o
organismes interns d’un ens no poden donar-se d’alta com a ens dependents, sinó que han de
gestionar els seus anuncis mitjançant els Criteris de classificació descrits en el punt 6.2, pàg. 14
d’aquest manual.
Els organismes que es volen donar d’alta com a ens dependent han de demanar-ho al responsable
de l’e-TAULER de l’ens principal a través del formulari de sol·licitud d’alta al servei:
http://web.aoc.cat/blog/serveis/e-tauler/#1448902474539-e55a5099-b6d7a7bf-8662.
Un cop donat d’alta al servei, el gestor a EACAT de l’ens dependent pot atorgar els rols descrits en el
punt 2 Perfils d'usuari, amb la particularitat que els usuaris amb el rol Administrador (v. punt 3.1)
només poden configurar els avisos de correu electrònic descrits en el punt 6.1.3 ja que la resta
d’opcions de la Configuració general (v. 6.1.1 Dades generals, 6.1.2 Programació i 6.1.4
Aparença) són d’ús exclusiu dels administradors de l’ens principal.
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5 Accés a l’aplicació
Un cop atorgats els rols pel gestor de l’ens a EACAT, l’accés a l’administració del servei e-TAULER
es fa des de la pestanya Aplicacions de l’EACAT:

Il·lustració 2
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6 Configuració de l'e-TAULER
Per accedir a les funcionalitats de configuració de l’e-TAULER, només cal clicar a l'enllaç amb nom
Configuració, situat a la part inferior de la barra de menús, a l‘esquerre de la pantalla (v. Il·lustració
3). L’accés a les opcions de configuració de l’e-TAULER és un privilegi exclusiu dels usuaris que
disposin del rol d’Administrador (v. 3.1). En cas de no disposar-se d’aquest rol, l’enllaç en qüestió no
és visible per a l’usuari. En el cas dels administradors dels ens dependents, només poden configurar
els avisos de correu electrònic, però no la resta d’opcions de configuració, les quals són exclusives
dels administradors de l’ens principal (v. punt 4 Ens dependents).

Il·lustració 3

6.1 Configuració general
La primera pestanya que ens trobem en accedir-hi és la de configuració General.
La configuració general es divideix en tres apartats (v. Il·lustració 4 ):
6.1.1 Dades generals
6.1.2 Programació
6.1.4 Aparença
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Il·lustració 4
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6.1.1 Dades generals
A.

Signatura de l’anunci (Il·lustració 4 1.A): des d’aquesta opció es decideix si els fitxers
PDF adjunts seran signats automàticament mitjançant el segell d’òrgan de l’ens (el mateix
que és emprat per a la signatura automatitzada de les diligències, v. Il·lustració 59) en
ser publicats o no. Aquesta signatura es duu a terme sempre que el fitxer en qüestió no
hagi estat signat prèviament. Aquesta decisió afecta la totalitat dels fitxers publicats.

B.

Definició del format (electrònic o paper) i l’idioma (català, castellà o aranès) per defecte
de les diligències (Il·lustració 4 1.B). Aquestes opcions també es poden tornar a definir
en crear un anunci, però llavors només afecten l’anunci en qüestió, exclusivament (v.
8.2.4 ).

C.

Idioma de publicació: el català és l’idioma per defecte de l’e-TAULER, però hom pot, a
més, activar l’aranès i el castellà a fi de permetre la publicació d’anuncis traduïts en
aquestes dues llengües oficials (Il·lustració 4 1.C). L’activació d’aquests idiomes activa,
de retruc, els mecanismes necessaris, tant als elements de classificació (v. 6.2) com a
l’edició per tal que els usuaris amb el perfil d’editor incorporin textos en els idiomes
corresponents (v. 8.2.4). Les versions multiidioma dels anuncis són accessibles des del
portal ciutadà (v.10.1).

Els elements que, opcionalment, poden ser traduïts a altres idiomes són els Criteris de
Classificació (v. 6.2) i el Títol, la Descripció, les Referències i el fitxer PDF dels anuncis
(v. 8.2.4). En cas que aquests elements no es tradueixin, apareixeran en l’idioma oficial
per defecte que és el català. No obstant això, els literals de les respectives interfícies en
castellà i en aranès, accessibles des del portal ciutadà, apareixeran sempre en els
idiomes corresponents (v.10.1).
IMPORTANT: Els administradors dels ens dependents (v. punt 4 Ens dependents) no
tenen accés a les opcions de configuració de Dades generals.

6.1.2 Programació
A.

Definició dels dies hàbils proposats per defecte en crear els anuncis o (Il·lustració 4
2.A). Aquest nombre es pot modificar en crear cadascun dels anuncis (v. 8.2.2), sempre
que no se superi el sostre màxim (v. punt següent B).

B.

El sostre màxim de dies hàbils de publicació per a tots els anuncis (Il·lustració 4 2.B).

9
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IMPORTANT:

C.

1.

En cas de rebre’s un anunci a través de la tramesa interadministrativa de l’EACAT (v.
11) la data de fi d’exposició pública del qual és superior a aquest sostre màxim, si
volem respectar la data proposada per l’ens emissor de l’anunci, s’ha d’augmentar els
dies màxims de publicació a la configuració. En cas contrari, en desar aquest
esborrany o validar-lo es perd la data definida per l’ens emissor i es fixa la data
màxima permesa com a fi de publicació.

2.

En cas de reduir-se el sostre màxim, aquesta decisió afecta en els mateixos termes
descrits en el punt anterior (1) tots els anuncis desats prèviament en estat Esborrany
o els anuncis en estat Programat que es retornin a l’estat Esborrany; però no pas als
programats que seguiran el seu cicle de publicació quan pertoqui o els que estiguin
en estat Publicat.

Calendari de dies inhàbils: El calendari oficial de festes d’àmbit català
(http://web.gencat.cat/ca/actualitat/reportatges/calendarilaboral/) té efectes com a
calendari de dies inhàbils pel que fa al còmput de terminis administratius a Catalunya. El
calendari de dies inhàbils condiciona el càlcul dels dies d’exposició pública en crear-se
els anuncis (Il·lustració 4 2.C). Aquest calendari és actualitzat cada any pel sistema.

No obstant això, l’administrador de l’e-TAULER pot eliminar qualsevol de les dates
proposades per defecte:

10
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Calendari de festes locals: En clicar a la icona
, es desplega el calendari on s’hi
poden afegir les dues dates corresponents als dies inhàbils propis del municipi on hi té
seu l’ens titular de l’e-TAULER o afegir qualsevol data addicional o alternativa al
calendari esmentat en el punt anterior (C) (v. Il·lustració 4, 2.D). Els dies hàbils hi
apareixen remarcats amb una numeració en negreta i els dies inhàbils amb un tipus de
lletra normal. Cal remarcar que tots els diumenges apareixen definits per defecte com a
dies inhàbils i no poden ser definits en cap cas com a hàbils:

11
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6.1.3 Avisos per correu-e
En aquest apartat s’hi decideix si el servei e-TAULER envia o no un correu electrònic cada
vegada que un anunci canviï d’estat (v. Il·lustració 4, 3.A). En cas afirmatiu, cal consignar-hi
les adreces dels usuaris als quals es vol que arribin els esmentats avisos (v. Il·lustració 4,
3.B).

Els correus electrònics tenen com a línia d’assumpte “Comunicació de l’e-TAULER” i en el
seu cos s’hi pot llegir “L’anunci amb títol xxxxx i expedient yyyyy ha passat a l’estat
zzzzz”:

12
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Il·lustració 5
IMPORTANT: Els administradors dels ens dependents només poden configurar els avisos de correu
electrònic, però no tenen accés a la resta d’opcions de configuració, les quals són exclusives dels
administradors de l’ens principal (v. punt 4 Ens dependents).
A més d’aquest avisos de canvi d’estat definits pels usuaris que disposen del perfil d’Administrador a
la configuració, des de la bústia Els meus de l’entorn de gestió, l’usuari pot decidir rebre avisos de
canvi d’estat només d’aquells anuncis als quals hagi accedit a fi de gestionar-los (v. 7.3, G).
Si una adreça de correu electrònic ha estat definida com a receptora dels avisos de canvi d’estat a la
configuració, no es duplicaran els avisos malgrat haver estat definits també en la modalitat Els meus.

6.1.4 Aparença
En aquest apartat es pot personalitzar l’aspecte del portal ciutadà i de les diligències.

Il·lustració 6
El full d’estil permet personalitzar el portal ciutadà amb els colors corporatius propis de cada ens. Per
realitzar aquesta personalització hom pot prendre com a referència el fitxer estàndard que utilitza l’eTAULER. Un cop portades a terme les personalitzacions oportunes, cal pujar l’esmentat fitxer a
l’apartat corresponent (Il·lustració 4 4.A). Per a més informació relativa al full d’estil es pot consultar
el manual que trobareu junt amb el fitxer CSS esmentat més amunt aquí: http://web.aoc.cat/suport/etauler/
L’escut o el logotip que són visibles a les diligències (Il·lustració 4 4.B) i del portal ciutadà
(Il·lustració 4 4.C) han de ser en format JPEG o GIF i es recomana que no superin els 70 píxels
d’alçada i 400 d’amplada.
13
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Un cop pujats qualssevol d’aquests elements, es pot recuperar l’aspecte original en eliminar-los.
En acabar, les preferències de configuració s’han de desar a fi que es facin efectives (v. Il·lustració
4, 5) o, en cas contrari, es poden cancel·lar.
IMPORTANT: Els administradors dels ens dependents (v. punt 4 Ens dependents) no tenen accés a
les opcions de configuració d’Aparença.

6.2

Criteris de classificació

La segona pestanya de configuració és la de Criteris de classificació.
Els elements de classificació del servei e-TAULER permeten organitzar els anuncis mitjançat una
estructura jeràrquica lògica, a fi d'ordenar-los i localitzar-los amb facilitat en ser publicats i arxivats.

Il·lustració 7
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Es poden activar i personalitzar fins a tres elements de classificació que, per defecte, apareixen
denominats com segueix (v. Il·lustració 7, 1):
1. Classificació 1 (per defecte es proposa Tipus de document)
2. Classificació 2 (per defecte es proposa Matèries)
3. Procedència
Excepte la Procedència (v. 6.3.3), els elements de classificació són opcionals; és a dir que pot activarse’n l’ús o no (v. Il·lustració 7, 2):

El títol d’aquestes classificacions també es pot editar i modificar segons les preferències de l’usuari.
En clicar a la icona llapis
(v. Il·lustració 7, 4) podrem introduir-hi el nom en els idiomes que hi
hagin activats a la configuració general (v. 6.1.1 Dades generals, p. 9):

Il·lustració 8
En el cas que no es proposi una traducció en els esmentats idiomes s’utilitza el nom en català per
defecte.
Cadascuna d’aquestes classificacions disposen de dos nivells jeràrquics de categorització (v.
Il·lustració 7, 3): les Categories i, opcionalment, les seves corresponents Subcategories respectives
(v. Il·lustració 7, 6 i 7). En cas de publicar-se pocs anuncis o de no necessitar-ho, es pot optar per no
emprar el segon nivell de classificació corresponent a les subcategories:

15
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Mitjançant el desplegable Mostra en (v. Il·lustració 7, 5 i Il·lustració 9) es pot accedir a les versions
en aranès i en castellà de les categories i subcategories, si aquests idiomes han estat activats a la
configuració general (v. 6.1.1 Dades generals, p. 9):

Il·lustració 9
En cas que la categoria o subcategoria no hagi estat traduïda apareix per defecte en català seguida
de l’advertiment “(Pendent de traducció)”.

Mitjançant el botó amb una icona en forma de creu

(v. Il·lustració 7, 6 i 7 i Il·lustració 10)

es poden afegir noves categories i subcategories en els idiomes que hagin estat activats:
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Il·lustració 10
Si es vol modificar alguna de les categories o subcategories existents en qualsevol dels idiomes
activats, n’hi ha prou de situar-se al damunt i triar la icona de llapis (Editar) o la d’aspa (Eliminar):

Il·lustració 11

17

E-TAULER – Manual d'usuari

pàg.
18/76

IMPORTANT: la Procedència és l’únic dels tres elements de classificació l’activació del qual no és
opcional a la configuració (v. 6.2). No es pot desactivar atès que els anuncis provinents d'altres
administracions públiques que es reben a través d’EACAT sempre són classificats per defecte amb la
seva procedència externa com a categoria i amb el nom de l'ens emissor de l'anunci com a
subcategoria (v. 11). En cas que hi hagi cap categoria creada i activada en algun dels tres elements
de classificació disponibles (v. 6.3.1, 6.3.2 i v. 6.3.3), en crear-se un nou anunci a l’entorn de gestió
(v. 8) només podrem classificar l’anunci mitjançant la seva procedència externa (v. Il·lustració 42).
Un cop publicats els anuncis, els elements de classificació apareixen reflectits també al portal ciutadà
servei e-TAULER (v. 10).

6.3 Quadres de classificació
En cada element de classificació, aquesta nova versió de l’e-TAULER ofereix per defecte als nous
ens usuaris del servei un quadre de classificació genèric que l'ens usuari és lliure d'emprar o, en cas
contrari, de modificar-lo, personalitzar-lo, o descartar-lo a fi de crear les seves pròpies categories i
subcategories, tal com acabem de veure en el punt 6.2 (v. Il·lustració 7, 6 , 7 i 8 i Il·lustració 11).

6.3.1 Classificació 1
Proposta de quadre de classificació per defecte:
Per tipus de document

Nivell 1 - Categories

Nivell 2 - Subcategories

Acord

Acord de govern
Acord de ple

Acta

Acta d'inspecció
Acta de liquidació
Acta de recepció
Acta del ple
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Bases
Carta de serveis
Catàleg
Inventari
Organigrama
Pla
Pressupost
Projecte

Certificat

Acreditació
Justificant
Escriptura d'administració

Comunicació

Avís
Circular
Comunicat
Convocatòria
Declaració
Invitació

Contracte

Garantia
Plica
Plec de clàusules

Conveni
Declaració
Diligència

Atestat

Informe

Dictamen
Estudi
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Citació
Requeriment

Publicació

Anunci
Ban
Anunci

Recursos

Recurs de queixa

Resolució

Decret
Decret d'Alcaldia
Instrucció
Llicència
Ordenança
Ordre
Reglament

Sol·licitud

6.3.2 Classificació 2
Per matèries

Nivell 1 - Categories

Nivell 2 - Subcategories

Béns i Patrimoni

Béns de domini públic
Béns patrimonials

Demarcació territorial

Alteració termes municipals

Ensenyament
Expropiacions
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Bans d'Alcaldia
Cartipàs municipal
Creació, modificació, adhesió i dissolució
d'organismes dependents
Decrets i resolucions d'alcaldia
Ple municipal
Registre d'interessos

Medi Ambient

Activitats ambientals
Disciplina mediambiental

Ordenances i reglaments
Població

Padró d'habitants
Eleccions

Recursos Econòmics

Taxes, impostos i preus públics
Pressupost
Ordenances fiscals
Calendaris fiscals
Multes
Embargaments

Recursos Humans

Plantilla i Relació llocs de treball
Dotació de personal
Condicions laborals

Responsabilitat patrimonial
Sanitat

Serveis Funeraris
Sanitat veterinària

Serveis Socials
Subvencions i ajuts. Beques, premis i cursos
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Trànsit
Urbanisme

Planejament urbanístic
Gestió urbanística
Llicències urbanístiques
Inspeccions urbanístiques

Via pública

Vehicles abandonats
Ocupació de la via pública

6.3.3 Procedència
La procedència és l’únic element de classificació que no es pot desactivar atès que els anuncis
provinents d’altres administracions públiques sempre són classificats en origen per la seva
procedència externa a fi de distingir-los dels anuncis interns, publicats pel propi ens titular de l’eTAULER.
Els anuncis gestionats a l’e-TAULER poden ser de dos tipus en funció de la seva procedència:
1. Interns: provinents d’una àrea, departament o organisme del propi ens usuari i titular del
servei. No s’han de confondre amb els ens dependents (v. 4 Ens dependents, pàg. 5).
El quadre de classificació segons Procedència permet crear les categories i subcategories
dels anuncis interns.
Proposta de quadre de classificació per defecte dels anuncis interns:

Àrea

Subàrea

Interna - Àrea de gestió

Àrea de Presidència
Àrea de Serveis Centrals i Hisenda
Àrea de serveis al Territori
Àrea Serveis a les persones
Àrea de promoció i innovació

Organismes municipals

Nom de l’organisme municipal
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2. Externs: són els anuncis provinents d’altres administracions públiques. Reben el nom
d’Externs per defecte, però, si es vol, es pot decidir d’anomenar-los d’una altra manera
modificant-ne el nom:

Il·lustració 12
a. En el cas dels anuncis externs que es rebin través d’EACAT en estat esborrany (v.
11), venen classificats en origen. La seva categoria és la que hagi estat definida per
tal d’anomenar els anuncis provinents d’altres administracions públiques i la seva
subcategoria sempre és el nom de l’ens emissor de l’anunci.
b. Els anuncis externs creats manualment per l’ens perquè han estat tramesos per
correu postal i en format paper també tenen com a categoria la que hagi estat
definida per tal d’anomenar els anuncis provinents d’altres administracions públiques i
la seva subcategoria també és el nom de l’ens emissor de l’anunci que ha de ser
informat manualment en crear-se aquest (v. 8.2.10 i Il·lustració 47) i no pas a la
configuració.
El anuncis classificats per procedència s’agrupen a la bústia del mateix nom a l’entorn de gestió (v.
7.6)
Les classificacions que hagin estat utilitzades per tal de publicar un anunci es poden modificar o
esborrar. En cas de fer-ho, els anuncis relacionats apareixeran a la part de gestió com a “en desús”
assenyalats amb un asterisc * (v. 7.8 i v. Il·lustració 13, 7).
Un cop definides a la configuració i emprades a la creació d’un anunci, les categories apareixen
publicades per Internet al portal ciutadà de l’e-TAULER (v. Il·lustració 51 i Il·lustració 52).
IMPORTANT: Els administradors dels ens dependents (v. punt 4 Ens dependents) no poden
configurar cap dels Criteris de classificació.
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7 Gestió d'anuncis
L’entorn de gestió dels empleats públics (v. Il·lustració 13) consta de diferents elements que es
detallen tot seguit:

7.1

Entorn de gestió d’anuncis

El panell de navegació situat al lateral esquerre de la pantalla conté els següents apartats:
7.2 Cercador
7.3 Safates
7.4 Tipus de document
7.5 Matèries
7.6 Procedència
7.7 Configuració
7.8 Categories en desús
7.9 Panell Central

Il·lustració 13

7.2 Cercador
En la seva modalitat simple (v. Il·lustració 13, 1) busca pel títol de l’anunci i en la seva modalitat
avançada permet combinar les següents opcions de cerca:
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Il·lustració 14
A. Per títol, expedient o nº de registre.
B. A dins de les paraules incloses en el camp de descripció de l’anunci.
C. Per un dels estats en què es pot trobar l’anunci o qualsevol d’aquests.
D. Segons les dates d’inici i final de publicació.
E. Segons l’ús de les traduccions al castellà i/o l’aranès.
F. Segons la procedència: interna o externa.
G. Segons les paraules claus introduïdes en crear l’anunci.

7.3 Safates
A les Safates s’hi agrupen els anuncis (v. Il·lustració 13, 2) segons l’estat en què es troben (v.
Il·lustració 1), en clicar-hi apareixen en el panell central (v. punt 7.9, p. 29):
A. Tots: tots els anuncis en tots els estats i, per defecte, ordenats per inici d’exposició (v.
Il·lustració 13, 8):
B. Esborranys (v. Il·lustració 13, 2B):
 Anuncis creats pels usuaris amb el rol d’Editor desats a l’espera de ser editats
i enviats a validar
 Anuncis que han estat enviats a validar però que no han rebut el vistiplau i
han estat retornats per un usuari amb el rol de Publicador.
 Anuncis que han entrat en estat Esborrany provinents de la tramesa
interadministrativa de l’EACAT (v. 11).
 Anuncis publicats o retirats que han estat copiats per un Editor a fi d’aprofitarne els contiguts (v. 8.1.7).
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C. Per vistiplau: anuncis que un Editor ha tramès per tal que siguin validats per part
d’un Publicador (v. Il·lustració 13, 2C).
D. Programats: anuncis que un publicador ha donat el seu vistiplau per la seva
publicació i que romanen a l’espera que es faci efectiva la seva publicació quan
pertoqui, segons les dates programades (v. Il·lustració 13, 2D). Si la data d’inici de
publicació és la d’avui, l’anunci roman un breu lapse en estat programat i, acte
seguit, la seva publicació és immediata.
E. Publicats: anuncis que apareixen publicats al portal ciutadà del servei i, per tant, són
consultables a través d’Internet (v. Il·lustració 13, 2E).
F. Retirats: anuncis el període d’exposició pública al portal ciutadà ha finalitzat, ja sigui
perquè el termini de publicació programat ja ha finalitzat (v. 8.2.2) o perquè han estat
retirats abans de la seva finalització (8.1.9) per un usuari amb el rol Retirar (v.
Il·lustració 13, 2F).
G. Els meus: anuncis que han estat gestionats per l’usuari que està emprant el servei (v.
Il·lustració 13, 2G), tot entenent per gestionar qualsevol canvi desat o canvi d’estat
aplicat per part d’un usuari a un determinat anunci.
Des d’aquesta bústia, l’usuari pot decidir rebre avisos de correu electrònic cada
vegada que els anuncis que hagi gestionat canviïn d’estat o modificats:

L’adreça de correu electrònic on se li envien aquests avisos és la de contacte del seu
perfil d’usuari a l’EACAT. En cas de voler rebre’s aquests avisos a una altra adreça,
s’ha de canviar a l’esmentat perfil de l’EACAT. S’hi pot accedir des de l’e-TAULER en
clicar a edita i modificar-la si així es vol (els canvis es faran efectius en sortir de la
sessió oberta a EACAT i tornar a entrar).
En cas que l’adreça de correu de l’usuari hagi estat inclosa per un administrador a la
configuració del servei (v. 6.1.3), l’usuari no rep avisos per duplicat en cas de triar
aquesta opció.
H. Al costat de cadascuna de les safates apareix el nombre d’anuncis als quals l’usuari
encara no hi ha accedit(v. Il·lustració 13, 2H). En aquest cas, el títol d’aquests
anuncis apareix, a més, en negreta al panell central (v. Il·lustració 13, 8).

7.4 Tipus de document
S’hi agrupen els anuncis classificats amb aquest criteri (Il·lustració 13, 3). En clicar-hi es
desplega el llistat de categories actualment definides a la configuració (v. 6.2) que tinguin
associat algun/-s anunci/-s o anunci/-s independentment de l’estat en què es trobi/-n (v.
Il·lustració 15, 1):
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Il·lustració 15
En clicar en alguna de les categories existents (v. Il·lustració 15, 2) es despleguen les
subcategories que tingui associades (v. Il·lustració 15, 3), en el supòsit que en tingui alguna. Al
costat de cadascuna de les categories hi apareix un número que fa referència al nombre
d’anuncis als quals l’usuari encara no ha accedit (v. Il·lustració 15, 4). Els anuncis que hagin
estat classificats amb la corresponent categoria o subcategoria apareixen visibles al panell
central (v. Il·lustració 15, 5). Els anuncis als quals l’usuari encara no hagi accedit apareixen en
negreta.

7.5 Matèries
S’hi agrupen els anuncis classificats amb aquest criteri (Il·lustració 13, 4). En clicar-hi es desplega el
llistat de categories actualment definides a la configuració (v. 6.2 Criteris de classificació, p. 14) que
tinguin associat algun/-s anunci/-s o anunci/-s independentment de l’estat en què es trobi/-n (v.
Il·lustració 16, 1):
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Il·lustració 16
En clicar en alguna de les categories existents (v. Il·lustració 16, 2) es despleguen les subcategories
que tingui associades(v. Il·lustració 16, 3), en el supòsit que en tingui alguna. Al costat de cadascuna
de les categories hi apareix un número que fa referència al nombre d’anuncis als quals l’usuari encara
no ha accedit(v. Il·lustració 16, 4). Els anuncis que hagin estat classificats amb la corresponent
categoria o subcategoria apareixen al panell central (v. Il·lustració 16, 5). Els anuncis al quals l’usuari
encara no hagi accedit apareixen en negreta.

7.6 Procedència
S’hi agrupen els anuncis classificats amb aquest criteri (v. 6.3.3). La procedència és l’únic element de
classificació que no es pot desactivar atès que els anuncis provinents d’altres administracions
públiques sempre són classificats en origen per la seva procedència externa a fi de distingir-los dels
anuncis interns, publicats pel propi ens titular de l’e-TAULER.

7.7 Configuració
Accés a les opcions de configuració, només visible per als usuaris que disposin del rol
d’Administrador del servei (v. 6 Configuració de l'e-TAULER, p. 7).

7.8 Categories en desús
Aquelles categories i subcategories el nom de les quals ha estat modificat o han estat suprimides,
però en canvi van ser emprades per a classificar anuncis, els quals en cap cas desapareixen, sinó
que són conservats a les classificacions vigents en el moment de la seva publicació. En cas d’haver
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estat suprimides, els anuncis relacionats apareixeran a l’entorn de gestió com a “en desús”
assenyalats amb un asterisc * (v. Il·lustració 13, 7)
Al portal ciutadà també hi apareixen aquelles classificacions que, malgrat haver estat modificades o
desactivades tinguin associat algun anunci que hi estigui en aquell moment publicat (v. Il·lustració 51
i Il·lustració 52).

7.9 Panell central
En el panell central (Il·lustració 13, 8) hi apareixen els llistats d’anuncis agrupats segons les safates
d’estat o de classificació que han estat detallats en els punt anterior (v. punts de 7.3 a 7.6). Per
defecte, es mostra la safata Tots (Il·lustració 13, 2A i punt 7.3).
Els anuncis hi apareixen ordenats per Anunci (Títol de l’anunci, v. Il·lustració 13, 8A), Estat
(Il·lustració 13, 8B), Quan (Data d’inici d’exposició, v. Il·lustració 13, 8C), Venç (Data de fi
d’exposició, v. Il·lustració 13, 8D).
A més, es troben un seguit d’icones de suport a la navegació (v. Il·lustració 13, 8E i 8F):
La icona en forma de mà de color vermell indica que un anunci enviat a vistiplau no ha rebut la
validació, sinó que ha estat retornat per un publicador a l’estat En esborrany a fi que sigui
modificat.
La icona en forma de document amb fletxa de color gris indica que es tracta d’un anunci extern
introduït manualment a l’e-TAULER.
La icona en forma de document amb fletxa de color verd indica que es tracta d’un anunci
extern que ha estat tramès per un ens a través de l’EACAT i, per tant, no ha estat introduït
manualment a l’e-TAULER, sinó que hi ha entrat en estat esborrany i ha estat validat.
La icona de document amb segell indica que es tracta d’un anunci retirat i que, en clicar-hi, es
pot descarregar la diligència sense necessitat d’entrar al propi anunci.
En clicar en el títol de qualsevol dels anuncis podrem accedir al seu contiguts i efectuar-hi les accions
pertinents.
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8 Creació d’un nou anunci i gestió dels seus estats
Per a poder crear un nou anunci l’usuari ha de tenir atorgat el rol d’Editor (v. 3.2). Els editors de l’eTAULER són els únics usuaris d’aquest servei que veuen el botó Nou anunci situat a l’entorn de
gestió (v. Il·lustració 13, 9):

En clicar-hi, apareix el formulari de creació de l’anunci en estat Esborrany:

Il·lustració 17
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8.1 Botons
Els botons permeten efectuar accions amb els anuncis en funció de l’estat en què es trobin i els
permisos de què es disposi (v. Il·lustració 17). Aquests són els diferents botons que poden ser
visibles a la capçalera del formulari de gestió d’un anunci:
8.1.1 Publica
8.1.2 Introducció
8.1.3 Desa
8.1.4 Esborrar
8.1.5 Tancar
8.1.6 Retornar A esborrany
8.1.7 Crea’n còpia
8.1.8 Amplia expo.
8.1.9 Retira
La línia de botons canvia segons l’estat en què es troba i el rol de l’usuari:
1. Esborrany:

Publica (8.1.1), Per vistiplau (8.1.2), Desa (8.1.3), Esborrar (8.1.4) i Tancar (8.1.5)
2. Per vistiplau:

Publica (8.1.1), A esborrany (8.1.6), Esborrar (8.1.4) i Tancar (8.1.5)
3. Programat:

A esborrany (8.1.6), Esborrar (8.1.4) i Tancar (8.1.5)
4. Publicat:

Crea’n còpia (8.1.7), Amplia expo. (8.1.8), Retira (8.1.9) i Tancar (8.1.5)
5. Retirat:

Crea’n còpia i Tancar (8.1.5)
L’ús d’aquests botons també depèn del/-s rol/-s de què disposi l’usuari (v. 3). Aquests són els
diversos casos possibles:
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ROLS
EDITOR
PUBLICADOR
RETIRAR
Taula 1

ESTAT

BOTONS

Esborrany

Per vistiplau

Desa

Esborra

Per vistiplau

Publica

A esborrany

Esborra

Programat

A esborrany

Esborra

Publicat

Crea’n còpia

Amplia Expo.

Retirat

Crea’n còpia

Retira

Taula 2

8.1.1 Publica
Els usuaris que disposen del rol de Publicador (v. 3.3) són els únics que veuen i poden emprar el botó
Publica (v. Il·lustració 17, 1 ):

Un cop complimentats la resta de camps obligatoris del formulari, en clicar-hi s’envia l’anunci
directament a publicar, donant-hi d’aquesta manera directament el vistiplau i, per tant, sense haver de
romandre en aquest estat (v. 2.2) a l’espera de la seva validació.
Si la data d’inici de publicació és la d’avui, l’anunci roman un breu lapse en estat programat i, acte
seguit, la seva publicació és immediata. Si, en canvi, ha estat programat per tal de ser publicat en una
data ulterior, roman en estat Programat (v. 2.3 ) fins que pertoqui.

8.1.2 Per vistiplau
Els usuaris que disposin del rol d’Editor veuen i poden emprar el botó Per vistiplau (v. Il·lustració 17,
2):
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Un cop complimentats la resta de camps obligatoris del formulari, en clicar-hi s’envia l’anunci cap a la
bústia i estat Per vistiplau (2.2) on hi roman a l’espera que un usuari que disposi del rol de Publicador
el validi o, en cas contrari, el retorni a l’estat Esborrany (v. 2.1).

8.1.3 Desa
Els usuaris que disposin del rol d’Editor veuen i poden emprar el botó Desa (v. Il·lustració 17, 3):

En qualsevol moment del procés d’edició d’un anunci l’usuari amb rol d’Editor pot desar els continguts
del formulari a fi de conservar-los. Un cop desat, en cas de tancar-se el formulari (v. punt següent
8.1.5), s’emmagatzema a la bústia Esborrany (v. 7.3 B) i l’usuari pot reprendre’n l’edició en qualsevol
moment.

8.1.4 Esborrar
En recuperar un anunci desat en estat Esborrany a fi de prosseguir-ne l’edició, els usuaris amb el rol
Editor poden modificar totes les seves informacions i paràmetres i, en cas de voler descartar-los tots,
també es pot clicar al botó esborrar. El mateix poden fer el usuaris amb el rol publicador amb els
anuncis en estat Per vistiplau o en estat Programat (v. Il·lustració 17, 4):

En fer-ho, es rep aquest missatge d’advertiment:

8.1.5 Tancar
L’edició d’un anunci es pot Tancar (v. Il·lustració 17, 5) en qualsevol moment:
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En fer-ho, es rep aquest missatge d’advertiment que ens recorda la necessitat de desar els continguts
del formulari a fi de no perdre’ls:

8.1.6 Retornar A esborrany
En cas que l’anunci estigui en estat Per vistiplau o en estat Programat, pot ser retornat a l’estat A
esborrany per part de tot usuari que disposi del rol de Publicador, a fi que pugui ser modificat,
esmenat o corregit per part d’un Editor: Quan la data d’inici de publicació és la d’avui, l’anunci roman
un breu lapse en estat Programat i, acte seguit, la seva publicació és immediata (v. 7.3, D; 8.1.1), per
la qual cosa no és possible retornar-lo a Esborrany. Si, malgrat tot, s’intenta retornar A Esborrany un
anunci programat per avui, durant el lapse d’espera mentre és en estat Programat, es rep un
missatge que ens informa que l’anunci ha estat gestionat.

En clicar-hi apareix la possibilitat opcional d’exposar per escrit els motius pels quals es fa enrere
l’anunci. El límit d’aquest camp és de 450 caràcters.

Els usuaris amb el rol d’editor veuen que ha estat retornat a l’estat esborrany gràcies a la icona
vermella d’una mà encerclada (v. 7.9):

I en entrar a l’anunci hi troben el motiu:
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Aquestes informacions també apareixen a l’històric (v. Il·lustració 17, 19):

8.1.7 Crea’n còpia
Mitjançant aquesta funcionalitat els usuaris que disposin del rol d’Editor poden crear una còpia de
qualsevol anunci que estigui en estat Publicat o Retirat a fi d’aprofitar-ne la totalitat (inclòs el pdf
adjunt) o part dels continguts.

8.1.8 Amplia expo.
Si alguna contingència o alguna incidència tècnica dificulta o impossibilita l’accés a l’anunci publicat al
portal ciutadà, els usuaris que disposin del rol d’Editor poden ampliar els terminis d’exposició pública
dels anuncis el nombre de dies hàbils que es consideri necessari:

En clicar-hi apareix un camp que permet introduir el nombre de dies hàbils d’ampliació:
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8.1.9 Retira
Els usuaris que disposin del rol Retirar (v. 3.4) poden finalitzar la publicació visible dels anuncis
exposats al portal ciutadà abans dels terminis previstos (v. 8.2.2). En produir-se la retirada, l’anunci
passa a l’estat Retirat (v. 2.5) es genera la diligència que n’acredita la publicació (v. 9). Els anuncis
retirats són emmagatzemats a la safata Retirats (v. 7.3 F) juntament amb la seva diligència. No
obstant això, és molt aconsellable que els ens en facin una còpia de seguretat a fi de custodiar-los de
manera segura.

IMPORTANT: en el supòsit que diversos usuaris estiguin treballant paral·lelament en el mateix
anunci, tindrà prioritat la versió d’aquell usuari que abans en canviï l’estat.

8.2 Informació de l’anunci
A més dels botons, el formulari de creació o edició d’anuncis conté un seguit de camps i paràmetres
obligatoris o opcionals:

8.2.1 Títol
8.2.2 Exposició
8.2.3 Expedient
8.2.4 Idiomes
8.2.5 Descripció
8.2.6 Document
8.2.7 Referènci
8.2.8 Diligència
8.2.9 Comentaris
8.2.10 Classificació
8.2.11 Paraules claus i NIFs
8.2.12 Històric

8.2.1 Títol
El camp obligatori Títol és el nom identificatiu de l’anunci, tant a l’entorn de gestió de l’empleat públic
com al portal ciutadà accessible públicament a través d’Internet.
Entorn de gestió:
Es pot definir, indiferentment, a dos camps del formulari (v. Il·lustració 17, 6 i 10) i l’un actualitza
l’altre. A l’extrem dret de la línia de títol superior s’hi pot veure l’estat en què es troba l’anunci:

(v. Il·lustració 17, 6)

36

E-TAULER – Manual d'usuari

pàg.
37/76

(v. Il·lustració 17, 10)
El límit d’aquest camp és de 300 caràcters.

Portal ciutadà:
El títol definit per l’empleat públic a l’entorn de gestió també és visible al portal ciutadà:

Il·lustració 18
Els continguts del títol són localitzables a través del cercador de l’entorn de gestió (v. 7.2 i Il·lustració
13 1) i a través del cercador del portal ciutadà (v. Il·lustració 60, 7).

8.2.2 Exposició
En aquest apartat obligatori del formulari es defineixen els terminis d’exposició pública de l’anunci (v.
Il·lustració 17, 7):

Il·lustració 19
La definició dels terminis d’exposició es fa en dies hàbils (v. Il·lustració 19 3), és a dir que se
n’exclouen els dies inhàbils definits a la configuració (v. 6.1.2). Tot i això, a més de definir el nombre
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de dies inhàbils en el camp corresponents del formulari, a títol informatiu, el nombre de dies naturals
també apareix just al costat entre parèntesi (v. Il·lustració 19 4).
Hi trobem, a més, els calendaris desplegables que permeten definir les dates d’inici (v. Il·lustració 19
1, Il·lustració 20) i final (v. Il·lustració 19 2, Il·lustració 21) dels terminis d’exposició pública de
l’anunci. Els dies hàbils hi apareixen remarcats amb una numeració en negreta i els dies inhàbils amb
un tipus de lletra normal. Tots els diumenges hi apareixen definits per defecte com dies inhàbils:
Inici de publicació:

Il·lustració 20
Final de publicació:

Il·lustració 21
Alhora, també hi trobem l’opció que ens permet decidir que l’anunci es publiqui de manera permanent
(v. Il·lustració 19 5) a fi de facilitar l’ús de l’e-TAULER per a publicar-hi aquelles informacions oficials
no sotmeses a terminis legals d’exposició pública. En cas de seleccionar aquesta opció, desapareix la
possibilitat de poder definir una data de finalització:
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Il·lustració 22
Portal ciutadà:
Els terminis d’exposició pública definits per l’empleat públic a l’entorn de gestió també són visibles al
portal ciutadà:

Il·lustració 23
En cas d’exposició permanent només hi apareix la data d’inici d’exposició:

Il·lustració 24
Condicionants:
En definir els terminis d’exposició pública d’un anunci hem de tenir en compte els següents
condicionants:
1.

El calendari de final de publicació no permet triar una data que ultrapassi els dies màxims de
publicació definits a la configuració (v. 6.1.2).

2.

En cas de rebre’s un anunci a través de la tramesa interadministrativa de l’EACAT (v. capítol
11) la data de fi d’exposició pública del qual és superior a aquest sostre màxim, si volem
respectar la data proposada per l’ens emissor de l’anunci, haurem d’augmentar els dies
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màxims de publicació a la configuració. En cas contrari, en desar aquest esborrany o validarlo es perd la data predefinida per l’ens emissor i es fixa la data màxima permesa com a fi de
publicació.
3.

En cas de reduir-se el sostre màxim (v. 6.1.2 B), aquesta decisió afecta en els mateixos
termes descrits en el punt anterior (2) tots els anuncis desats prèviament en estat Esborrany o
els anuncis en estat Programat que es retornin a l’estat Esborrany; però no pas als
programats que seguiran el seu cicle de publicació quan pertoqui o els que estiguin en estat
Publicat.

8.2.3 Expedient
El camp obligatori Expedient és l’espai on es consigna una referència alfanumèrica d’ordre intern que
identifica els anuncis (v. Il·lustració 17, 8):

Il·lustració 25
i ajuda a localitzar-los mitjançant el cercador de l’entorn de gestió en la seva modalitat avançada (v.
7.2 A):

Il·lustració 26

No és visible al portal ciutadà, però sí és localitzable mitjançant el seu cercador (10.1); però sí apareix
a la diligència:
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Il·lustració 27
Els continguts de l’expedient són localitzables a través del cercador de l’entorn de gestió (v. 7.2 i
Il·lustració 13 1) i a través del cercador del portal ciutadà (v. Il·lustració 60, 7).
El límit d’aquest camp és de 256 caràcters.

8.2.4 Idiomes
En cas que tinguem activats el castellà i/o l’aranès a la configuració (v. 6.1.1 C), en clicar en els
botons corresponents (v. Il·lustració 17, 9):

Il·lustració 28
podem introduir opcionalment la traducció dels camps Títol (v. Il·lustració 17, 10), Descripció (v.
Il·lustració 17, 11) i Referències (v. Il·lustració 17, 13) i annexar un versió traduïda del fitxer de
l’anunci en el camp Document (v. Il·lustració 17, 12):
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Il·lustració 29
Les versions traduïdes en els idiomes activats, a més del català permanentment actiu, són
accessibles des de la part superior dreta del portal ciutadà (v. 10.1):

Il·lustració 30
IMPORTANT: els literals de la interfície apareixen traduïts en l’idioma corresponent però, tal com
s’indicava més amunt, la versió traduïda del Títol, la Descripció i el Fitxer PDF és responsabilitat dels
editors de l’ens titular del servei. El mateix s’esdevé amb els elements de classificació definits a la
configuració (v. 6.1.1 C) i, en cas de no dur-se a terme, s’ofereix la versió original i per defecte en
català. El límit de caràcters dels camps d’altres idiomes és el mateix que el de la versió en català.
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8.2.5 Descripció
Aquest camp obligatori permet una prefiguració resumida dels continguts de l’anunci pròpiament dit,
adjunt en format PDF més avall (v. Il·lustració 17, 11 i punt següent, 8.2.6). El cercador en la seva
modalitat avançada inclou les paraules d’aquest camp (v. 7.2 C). El camp de descripció de l’anunci és
visible al portal ciutadà:

Il·lustració 31
Els continguts de la descripció són localitzables a través del cercador de l’entorn de gestió (v. 7.2 i
Il·lustració 13 1) i a través del cercador del portal ciutadà (v. Il·lustració 60, 7).
El límit de caràcters de 900.

8.2.6 Document
El document de l’anunci pròpiament dit s’ha d’adjuntar de manera obligatòria des d’aquest apartat (v.
Il·lustració 17, 12):

Il·lustració 32
El format ha de ser necessàriament PDF i, en cas de pujar-se un fitxer en un altre format, es rep un
missatge d’advertiment quan s’intenti desar l’anunci, s’intenti enviar-lo a validar o a publicar-lo:
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Il·lustració 33
El PDF és signat en cas d’haver-se seleccionat aquesta opció a la configuració (v. 6.1.1 A), però es
respecta la signatura dels anuncis que hagin estat signats prèviament.
El límit màxim d’emmagatzematge és de 40 MB.
El fitxer PDF és publicat al portal ciutadà des del qual hom el pot descarregar mentre duri del termini
d’exposició pública (v. 10.2):

Il·lustració 34
Els continguts del document no són localitzables a través del cercador de l’entorn de gestió (v. 7.2 i
Il·lustració 13 1) ni a través del cercador del portal ciutadà (v. Il·lustració 60, 7).

8.2.7 Referències web i documents annexos
Aquest camp opcional del formulari (v. Il·lustració 17, 13) permet afegir referències web i/o
documents annexos:
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Il·lustració 35
S’ha d’introduir un text en el camp Nom i un enllaç en el camp URL o triar un document
emmagatzemat al disc dur del nostre ordinador:

Il·lustració 36

Es poden crear tantes referències web o annexar tants documents com es vulgui, es poden esborrar
els que hi hagi en clicar a la icona

o editar-los en clicar a la icona

.

Les referències són visibles al portal ciutadà i els documents annexos hi són descarregables:
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Il·lustració 37
El límit de caràcters tant del camp Nom com del camp URL és de 256 caràcters i els documents
annexos tenen el límit de 20 MB cadascun.
També s’inclou la possibilitat d’incloure un avís en cas que la URL porti fora de la seu electrònica:
En cas de seleccionar-se aquesta opció, l’avís és visible a l’anunci corresponent, un cop apareix
publicat al portal ciutadà i en passar-hi el cursor per damunt de la icona de fletxa:

Il·lustració 38
IMPORTANT: Les referències en forma d’URL o de document annex són informació accessòria i
complementària i, per tant, no s’inclouen a les diligències.

8.2.8 Diligència
Dos menús desplegables (v. Il·lustració 17, 15) permeten decidir el format i l’idioma de la diligència
d’aquell anunci concret, malgrat allò que s’hagi definit per defecte a la configuració (v. 6.1.1 B). Un
cop retirat l’anunci es poden tornar a generar les diligències en un nou format o idioma (v. 9).
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Il·lustració 39

8.2.9 Comentaris
Camp opcional on incloure-hi informació complementària d’ordre intern, exclusiva de l’entorn de
gestió, relativa a l’anunci (v. Il·lustració 17, 16). Els textos d’aquest camp no són indexats i, per tant,
no són localitzables ni a través del cercador de l’entorn de gestió ni mitjançant el cercador del portal
ciutadà. El límit de caràcters és de 900.

Il·lustració 40
Els continguts d’aquest camp no són visibles al portal ciutadà.

8.2.10 Classificació
En aquesta zona del formulari de creació d’un nou anunci (v. Il·lustració 17, 17) hi apareixen els
elements de classificació que hagin estat activats a la configuració (v. 6.2):
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Il·lustració 41

Procedència (v. Il·lustració 41 1): és l’únic dels tres elements de classificació l’activació del qual no
és opcional a la configuració (v. 6.2). No es pot desactivar atès que els anuncis provinents d'altres
administracions públiques que es reben a través d’EACAT sempre són classificats per defecte amb la
seva procedència externa com a categoria i amb el nom de l'ens emissor de l'anunci com a
subcategoria (v. 11). En cas que no hi hagi cap categoria creada i activada en algun dels tres
elements de classificació disponibles (v. 6.3.1, 6.3.2 i v. 6.3.3), en crear-se un nou anunci a l’entorn
de gestió (v. 8) només podrem classificar l’anunci mitjançant la seva procedència externa (v.
Il·lustració 42).
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Il·lustració 42
i en cas de no classificar-se com Extern reben aquest missatge d’advertiment en intentar
donar continuïtat al procés de publicació:

Il·lustració 43
La classificació per Procedència permet triar entre Intern i Extern:


Intern: aquesta opció permet obrir un menú desplegable on hi trobarem les categories
que hi hagi definides a la configuració (v. 6.3.3)

49

E-TAULER – Manual d'usuari

pàg.
50/76

Il·lustració 44
IMPORTANT: En cas que no s’hagi creat cap categoria interna a la configuració (v.
6.3.3) no es podrà classificar amb com a anunci intern.
Un cop triada la categoria, cal triar qualsevol de les subcategories que en depenguin,
si pertoca:

Il·lustració 45


Extern: aquesta opció permet obrir un menú desplegable per tal de classificar l’anunci
com a De dins de Catalunya o De fora de Catalunya:

Il·lustració 46


De dins de Catalunya: en cas de triar aquesta opció, s’ha d’introduir en el camp
inferior el nom de l’ens el qual ens és proposat a mesura n’escrivim el nom:
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Il·lustració 47


De fora de Catalunya: en cas de triar aquesta opció s’ha d’omplir el camp Indiqueu
l’ens manualment. Aquest camp té un límit de 256 caràcters.

Il·lustració 48
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Registre d’entrada: aquest camp obligatori també s’ha d’omplir manualment tant en
el cas dels anuncis interns com en el dels externs:

Il·lustració 49
Aquest camp és localitzable pel cercador de l’entorn de gestió en la seva modalitat
avançada (v. 7.2 A) i té un límit de 256 caràcters.
Tots els anuncis que es rebin a través d’EACAT en estat esborrany (v. 11), per defecte estaran
classificats per procedència com a anuncis externs, amb la categoria De dins de Catalunya, amb el
nom de l’ens emissor com a subcategoria i amb l’assentament d’entrada de l’EACAT.

Il·lustració 50
En cas d’estar activats altres elements de classificació, com ara per Tipus de document (v.
Il·lustració 41 2) o Matèries (v. Il·lustració 41 3), la seva gestió és idèntica a la que hem vist més
amunt en parlar dels anuncis de tipus Intern (v. Il·lustració 44 i Il·lustració 45).
Els elements de classificació activats que tinguin associat un anunci que estigui en procés d’exposició
pública són visibles al portal ciutadà (v.10):
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Il·lustració 51
i en entrar en el cos del propi anunci:

Il·lustració 52
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8.2.11 Paraules claus i NIFs
1.

Paraules claus

Les paraules claus (Il·lustració 17, 18) faciliten la localització dels anuncis mitjançant el cercador de
l’entorn de gestió en la seva modalitat avançada (v. 7.2 A i Il·lustració 13, 1) i a través del cercador
del portal ciutadà (v. Il·lustració 60, 7).
No obstant això, no apareixen publicades per internet. Aquest camp és opcional i admet 900
caràcters. Les paraules s’hi han d’introduir separades cadascuna d’elles per una coma:

Il·lustració 53
2.

NIFs

El camp NIFs serveix per a consignar-hi, opcionalment, els Números d’Identificació Fiscal relacionats
amb un determinat anunci, separats per un espai. Funciona com el de Paraules Claus però amb la
diferència que no són localitzables a través del cercador de l’entorn de gestió (v. 7.2 i Il·lustració 13
1). No obstant això, sí que ho són mitjançant el cercador del portal ciutadà (v. ) tot i que no hi
apareixen de manera visible enlloc. El límit d’aquest camp és de 456 caràcters.

Il·lustració 54

8.2.12 Històric
En recuperar un anunci desat en estat Esborrany, Per vistiplau, Programats, Publicats o Retirats a fi
de prosseguir-ne l’edició o la consulta de diligències, es disposa de la finestra històric on s’hi recullen
les modificacions desades i els canvis d’estat, així com l’usuari que responsable en cada cas
(Il·lustració 17, 19).
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9 Anuncis retirats, diligències i evidències
electròniques.
A la bústia Retirats hi trobem tots el anuncis que es troben en aquest estat (v. 7.3, F). En clicar a
qualsevol d’ells, podem recuperar la informació de l’anunci esmentada en els punts anteriors i,
sobretot, podrem descarregar-ne la diligència:

Il·lustració 55
Hi trobem dos menús desplegables que permeten decidir el format i l’idioma de la diligència d’aquell
anunci concret, malgrat allò que s’hagi definit per defecte a la configuració (v. 6.1.1 B) o la zona de
gestió (v. 8.2.8).
La diligència és un document PDF on s’hi acredita el següent:
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Il·lustració 56
1. Els terminis d’exposició pública de l’anunci,
2. Les dades identificatives de l’anunci.
3. El nom del document PDF que va ser publicat adjunt a l’anunci i el seu resum criptogràfic.
4. Una referència a les evidències electròniques que acrediten fefaentment la publicació de
l’anunci, annexes al PDF de la diligència, les quals són accessibles en clicar a la icona de clip
de l’Adobe Acrobat:
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Il·lustració 57
5.
Aquestes evidències electròniques són en format XML:

Il·lustració 58
6. Una exposició de les garanties d’autenticitat i integritat que ofereixen les diligències mitjançant
la signatura electrònica del PDF mitjançant el segell d’òrgan (v. 6.1.1) de l’ens usuari del
servei e-TAULER:
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Il·lustració 59


Les diligències poden generar-se també en castellà i en aranès. Aquesta decisió pot
ser presa tant a nivell de la configuració (v. 6.1.1, B), com de la gestió dels anuncis (v.
8.2.8)



També es pot decidir que les diligències, enlloc de en format electrònic, siguin en
format imprimible a fi de poder retornar-les en paper i per correu convencional. En
aquest cas, a més dels elements descrits anteriorment, apareix un camp reservat per
a la signatura manual:
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10 Portal ciutadà
El portal ciutadà és un frontal web públic accessible a través d’Internet el qual permet visualitzar els
anuncis publicats per qualsevol organisme usuari del servei de tauler electrònic e-TAULER, ja sigui a
través de l’EACAT o per integració a través de Serveis Web1.
El portal ciutadà presenta pantalles de "marca blanca" dissenyades pel Consorci AOC i
personalitzables amb el logotip o escut de l’ens usuari i, opcionalment, amb la possibilitat de modificar
el full d'estils (.css) amb els seus colors corporatius (v 6.1.4). Aquesta modalitat no requereix cap
desenvolupament tècnic per part de l'ens.
En accedir a l’e-TAULER d’un determinat ens allò que hi trobem de bell antuvi és la pàgina principal
on s’hi llisten els anuncis que en aquell moment estiguin en estat publicat:

Il·lustració 60

1

Els usuaris de l’e-TAULER per Serveis Web poden dissenyar a mida les pantalles del portal ciutadà,
però aquesta modalitat requereix desenvolupaments d’integració a càrrec de l’ens usuari. Amb
compte: aquest manual no inclou explicacions relatives a aquesta modalitat (v. 1).
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10.1 Elements del portal ciutadà
El portal ciutadà consta dels següents elements:
1. El logotip o escut de l’ens definit a la configuració (v 6.1.4).
2. L’accés a les versions traduïdes dels anuncis en castellà i aranès. Si aquests idiomes han
estat activats a la configuració (v. 6.1.1) i els continguts dels anuncis han estat
convenientment traduïts en crear-se els anuncis (v. 8.2.4), en clicar-hi, es pot consultar els
anuncis en l’idioma corresponent. En cas que l’anunci no hagi estat traduït, es manté
accessible per defecte el contingut en català. No obstant això, els literals sí que són
accessibles en l’idioma corresponent:

Il·lustració 61
3. Accés al canal RSS de l’e-TAULER a fi poder sindicar-lo mitjançant un agregador que en
permeti la seva lectura actualitzada.

4. Llistat de tots els anuncis que hi hagi publicats. Els anuncis apareixen paginats en grups de
10 anuncis per pàgina. El nombre d’anuncis publicats apareix detallat a la part superior dret i
es pot navegar per les diverses pàgines en clicar a la icona de fletxa:
També pot navegar per les pàgines des de la part inferior de la pàgina:
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5. Els anuncis es poden ordenar per data d’inici o de fi d’exposició.
6. Cadascun dels anuncis presenta el seu Títol (v. 8.2.1), Descripció (v. 8.2.5) i elements de
classificació (v. 8.2.10)
7. El cercador de portal ciutadà que localitza informacions que estiguin en el Titol, la Descripció,
el Número d’expedient, Paraules clau i NIFs.
8. També es pot navegar pels anuncis segons el seus elements de classificació.
9. Per retornar al llistat inicial d’anuncis cal clicar a :

10. Al peu de pàgina hi trobem els crèdits, l’accés a la informació de suport i a la d’accessibilitat.

10.2 Detall de l’anunci
En clicar a qualsevol dels anuncis publicats s’accedeix al detall de l’anunci:

Il·lustració 62
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1.

Títol: nom identificatiu de l’anunci, també visible al llistat d’anuncis (v. 8.2.1)

2.

Descripció: resum dels continguts de l’anunci, també visible al llistat d’anuncis (v. 8.2.5)

3.

Fitxer PDF adjunt a l’anunci (v. 8.2.6)

4.

Període d’exposició: terminis d’exposició pública de l’anunci (v. 8.2.2) i evidència electrònica
d’inici de publicació (v. 9)

5.

Elements de classificació que han estat definits a la configuració (v. 6.2) i triats en crear-se
l’anunci (v. 8.2.10)

6.

Referències: enllaços web a altres continguts o documents (v. 8.2.7)
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11 Enviament d’anuncis interadministratius per
EACAT
Per tal de poder enviar anuncis d’un ens a un altre ens, ja no es necessari que l’ens emissor de
l’anunci i l’ens receptor estiguin adherits al servei e-TAULER. Tot usuari d’EACAT pot enviar edictes
en format electrònic a través de la tramesa d’edictes de l’EACAT, tant si els ens emissors i receptors
disposen o no d’un tauler electrònic i, en el supòsit que sí en tinguin un, tant si aquest tauler electrònic
és l’e-TAULER o qualsevol altre solució.

11.1 Procediment d’enviament de la tramesa d’edictes:
L’accés als formularis d’enviament d’anuncis es troba a la columna dreta de l’apartat Tràmits >
Secretaria de l’EACAT:

Il·lustració 63
En clicar-hi, acte seguit haureu d’omplir un camp amb el nom de l’ens destinatari o receptor de
l’anunci:

Il·lustració 64
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En informar el nom de l’ens apareix una pastilla de color verd des de la qual podem baixar un
formulari PDF:

Il·lustració 65

64

E-TAULER – Manual d'usuari

pàg.
65/76

En obrir el formulari PDF s’hi ha de formalitzar els següents camps:

Il·lustració 66
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El nom de l’ens informat en el punt anterior apareix per defecte a la capçalera del
formulari. Acte seguit, l’usuari ha d’informar els següents camps:
1. El número d’expedient (obligatori), la data d’inici de publicació (obligatori), la data de
final de publicació.
2. Paraules claus a fi d’ajudar a classificar l’anunci.
3. NIFs relacionats amb l’anunci en qüestió.
4. Activació dels idiomes en què es vol que sigui publicat l’anunci (el català és obligatori
per defecte; el castellà i l’aranès són opcionals). Aquesta elecció condiciona els punts
5 i 6.
5. Títol i descripció de l’anunci en els idiomes activats en el punt 5.
6. Fitxers PDF adjunts dels anuncis en els idiomes activats en el punt 5 (el català és
obligatori).
IMPORTANT: La recepció dels anuncis en castellà i/o aranès per part del destinatari de la tramesa
dependrà del fet que aquest tingui activat/-s aquest/-s idioma/-es a la configuració (v. 6.1.1 ).
Un cop formalitzats els camps esmentats més amunt, cal datar el formulari i validar-lo:
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Il·lustració 67
A continuació, s’ha de signar:

Il·lustració 68
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I, un cop signat, si tot es correcte, s’ha d’enviar:

Il·lustració 69
Tan bon punt com es fa efectiva la tramesa, es rep de tornada el rebut dels registres electrònics on hi
consten l’assentament de sortida creat a l’apartat de Tràmits de l’EACAT de l’ens emissor de l’anunci i
l’assentament d’entrada creat al de l’ens receptor.
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Il·lustració 70

11.2 Gestió de la publicació i retorn de diligències dels anuncis
externs rebuts a través d’EACAT
Els anuncis enviats a través d’EACAT han de ser gestionats per part dels ens receptors de manera
diversa, tot depenent dels següents supòsit:
1. Si són usuaris de l’e-TAULER, a més de rebre la tramesa de l’anunci a l’apartat Tràmits >
Secretaria de l’EACAT el reben a la safata Esborranys del seu e-TAULER (v. 7.3) i han de:
a. Validar i publicar l’anunci que els arriba en estat esborrany a l’e-TAULER.
b. En ser retirat l’anunci, la diligència s’envia automàticament de retorn a l’ens emissor.
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IMPORTANT:


Tots els anuncis que es rebin en estat esborrany per aquest canal, per defecte
estaran classificats per procedència com a anuncis externs, amb la categoria De dins
de Catalunya, amb el nom de l’ens emissor com a subcategoria i amb el registre
d’entrada que els ve donat per EACAT.

Il·lustració 71


En cas de rebre’s un anunci a través de la tramesa interadministrativa de l’EACAT la
data de fi d’exposició pública del qual és superior a aquest sostre màxim, si volem
respectar la data proposada per l’ens emissor de l’anunci, haurem d’augmentar els
dies màxims de publicació a la configuració. En cas contrari, en desar aquest
esborrany o validar-lo es perd la data definida per l’ens emissor i es fixa la data
màxima permesa com a fi de publicació.

2. Si són usuaris d’un tauler electrònic diferent de l’e-TAULER han de:
a. Descarregar-se l’anunci que els arriba en format electrònic a través d’EACAT.
b. Publicar-lo.
c. Un cop retirat, fer una diligència de resposta mitjançant el formulari habilitat a
l’EACAT a tal efecte
d. Trametre’l de retorn a l’ens emissor.
3. Si no són usuaris de cap tauler electrònic, sinó d’un tauler físic en què els anuncis hi són
publicats en format paper, han de:
a. Descarregar-se l’anunci que els arriba en format electrònic a través d’EACAT.
b. Imprimir-lo.
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c. Publicar-lo en format paper en el seu tauler físic.
d. Un cop retirat l’anunci, fer una diligència de resposta mitjançant el formulari habilitat a
l’EACAT a tal efecte
e. Trametre’l de retorn a l’ens emissor.
És, per tant, evident que l’ús de l’e-TAULER simplifica molt la gestió dels anuncis externs per part
dels ens receptors. Tan sols cal validar-los i enviar-los a publicar i la resta, tant la retirada de l’anunci
com el retorn de la diligència a l’ens emissor es fa de manera automàtica.
Per a més informació consulteu la Guia de tramesa d’edictes que podeu consultar aquí:
http://web.aoc.cat/suport/e-tauler/
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12 Apèndix: Noves funcionalitats e-TAULER
1. Quina informació de l’e-TAULER s’arxiva a DESA’L?
2. Com puc remarcar un anunci o edicte per a que sigui més visible a la part pública?

3. Previsualització del contingut d’un anunci o edicte sense necessitat de descarregar-lo i obrir-lo
amb un visor de documents PDF:

4. Missatgeria interna adreçada als usuaris de l’e-TAULER a fi de posar-los a corrent de
possibles contingències i/o incidències que poden afectar el bon funcionament del servei, com
ara per exemple la caducitat i renovació del segell d’òrgan amb el qual se signen publicacions
i diligències:
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