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Proposta de funcionalitats del Gestor e-SET
1.

Abast i objectiu

L’objectiu del present document és descriure les funcionalitats i mòduls que hauria d’incloure un
programari de gestió que pogués servir per a complementar i donar suport al sistema de treball associat
a e-SET, per a les administracions públiques catalanes.
Aquest programari d’acompanyament al servei e-SET hauria d’incloure, mitjançant una arquitectura
modular, la integració amb la majoria dels serveis o sistemes del Consorci AOC, que són eines de suport
a la metodologia e-SET. Concretament seguint aquest esquema:

I, opcionalment, es considera interessant incloure:
•
•
•
•

2.

Mòdul de factura electrònica (e-FACT)
Mòdul d’interoperabilitat (Via Oberta)
Mòdul de publicació d’edictes (e-TAULER)
Mòdul de georeferenciació (geolocal)

Destinataris del document
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Aquest document va dirigit aquelles empreses o proveïdors de solucions tecnològiques que estiguin
interessats en conèixer els aspectes d’una solució tecnològica que pugui ser adaptable a la metodologia
de treball i funcionalitats del servei e-SET.
És imprescindible que aquelles empreses o proveïdors que vulguin adaptar o desenvolupar un aplicatiu
acord amb les especificacions del model e-SET disposin de la seva solució ja implementada o en vies de
fer-ho en un ens que sigui usuari/pilot del servei e-SET.

3.

Funcionalitats bàsiques del gestor e-SET

La part nuclear del gestor e-SET hauria d’incloure un conjunt de funcionalitats que permetin als usuaris
de la solució poder gestionar i tramitar els seus expedients i també aquelles tasques, que no impliquen
obrir un expedient, però que són imprescindibles gestionar i controlar pel bon funcionament de l’ens.

3.1 Bústia dels documents registrats
Tot document que passi el tràmit de registre d’entrada i/o sortida, ja sigui presencial com telemàtic,
hauria d’aparèixer a la bústia de documents registrats.
Aquesta bústia hauria de ser un llistat de tots els documents que han passat pel tràmit de registre i els
primers que haurien d’aparèixer són aquells que encara no s’han gestionat. L’usuari hauria de poder
filtrar o cercar els assentaments pels camps més bàsics i estàndards del registre (tipus de registre, data,
número, assumpte, procedència).

En aquesta bústia, per a cada document registrat l’usuari hauria de poder realitzar les següents accions:
1234567-

Consultar o visualitzar el/s documents associats al número de registre
Consultar les dades bàsiques de l’assentament
Seleccionar l’assentament i crear un nou expedient
Seleccionar l’assentament i incorporar a un expedient ja existent
Seleccionar l’assentament i crear una tasca no vinculada a cap expedient
Seleccionar l’assentament i fer la diligència del procés
Seleccionar l’assentament i arxivar sense fer cap tipus d’acció
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3.2 Diligència del procés
Aquesta acció permet informar certes metadades per indicar el recorregut del document dins de
l’organització. En concret, permet informar quines unitats administratives de l’organització han de fer
alguna tasca/acció amb el document:
1- Tipus d’acció
a. Assabentat
b. Tràmit
c. Informe
d. Arxiu
e. Sessió
2- Unitats administratives
a. AL (Alcalde/alcaldessa)
b. SG (Secretari/a interventor/a)
c. SEC (Serveis econòmics, intervenció, comptabilitat)
d. SE (Serveis jurídics, serveis de suport a secretaria)
e. OAC (Oficina d'atenció al ciutadà, recepció, registre)
f. RH (Recursos humans, personal)
g. ST (Serveis Tècnics)
h. SS (Serveis Socials)
i. TRE (Tresoreria)
j. CU (Cultura, festes, serveis culturals)
k. ES (Esports)
l. ENS (Ensenyament, educació, formació de les persones)
m. URB (Urbanisme, serveis territori)
n. SAP (Serveis atenció a les persones, serveis socials)
o. SA (Sanitat)
p. TIC (Noves tecnologies, modernització, processos interns)
q. COM (Comunicació, protocol, projecció institucional)
r. SPU (Serveis públics, governació, infraestructures urbanes)

3.3 Gestor de tasques sense vincular a expedient
L’usuari hauria de poder crear tasques sense necessitat de vincular-les a la tramitació d’un expedient.
La creació d’aquestes tasques es podria iniciar de dues maneres:
1- A partir d’un document registrat (bústia de documents registrats):
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2- O bé a iniciativa del propi usuari:

Funcionalitats a tenir en compte:
3- Per cada tasca nova l’usuari hauria de poder:
a. Assignar l’usuari que farà la tasca
b. Descripció de la tasca i categorització
c. Assignació la data de finalització de la tasca
d. Associar o pujar documents a la tasca

e-SET - Condicions específiques del Servei - Annex V Proposta de funcionalitats d’un
Gestor e-SET v1

23/03/2016

Annex IV: Proposta de funcionalitats d’un Gestor e-SET

pàg 7/18

4- Quan un usuari rep una tasca hauria de poder:
a. Finalitzar la tasca
b. Assignar la tasca a un altre usuari
c. Afegir comentaris a la tasca
d. Modificar la data de finalització
e. Associar o pujar documents a la tasca

La consulta de les tasques pendents a fer per part de l’usuari, es podria fer en el mateix menú que la
gestió de les tasques vinculades a un expedient (mirar apartat 1.3.3.2).

3.4 Tramitador genèric d’expedients
El tramitador d’expedients hauria de permetre la tramitació electrònica dels expedients administratius
de l’ens, així com una gestió integral, que cobreixi des de la seva creació fins a la seu tancament, amb
independència del suport en que es trobi la documentació.
Per a la tramitació dels expedients es proposa utilitzar un model genèric o comú de procediment, en el
qual l’usuari té la llibertat d’escollir els tràmits que conformen l’expedient.
Les seves característiques principals són:
•
•

Eina que permet la distribució de les tasques/tràmits d’un expedient entre els diferents usuaris
de l’ens.
Un mòdul de seguiment de les tasques assignades a mode d’una bústia o llista de
documents/tasques pendents a fer, que inclou sistema d’alertes i avisos.
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Control de l’estat de les tasques/tràmits per cada expedient
Control de terminis
Avisos automàtics dels esdeveniments del gestor
Incorporació de la signatura electrònica i portasignatures
Repositori centralitzat dels documents
Cercador d’expedients
Possibilitat d’extreure indicadors d’ús i d’estats dels expedients
Integració amb altres serveis (carpeta ciutadà, notificació electrònica, registre, etc.)

Observacions: també es considera interessant que l’eina faciliti la modelització de procediments
específics en funció de les necessitats de l’ens. D’aquesta manera si l’ens en un moment determinat vol
treballar amb fluxos específics, podria decidir quin tipus de procediment vol fer servir, el genèric o bé un
d’específic modelat per uns expedients en concret (per exemple, llicències, contractació, etc.). Ara bé,
actualment el model de tramitació sobre el que se sustenta e-SET és el procediment genèric o bàsic.

3.4.1 Mòdul de procediment genèric d’expedients
Aquest mòdul s’encarregaria de definir i executar el model genèric de procediment. L’objectiu es
disposar d’un únic model de procediment, obert i lliure que permeti als usuaris decidir en tot moment
quines tasques/tràmits conformen la tramitació de l’expedient.
El model de flux de tramitació estàndard d’un procediment hauria de contemplar les següents
funcionalitats:
•
•
•

Gestió de les tasques/tràmits que el formen
Gestió dels documents associats
Gestió dels usuaris que intervindran

Aquest model de procediment lliure hauria de contemplar les següents tasques o tràmits estàndards
que s’haurien de poder repetir de 0 n vegades, excepte la tasca tancar expedient que només es pot
invocar una sola vegada:
•
•
•
•
•
•

Tasca/tràmit lliure
Tasca/tràmit de comunicar carpeta ciutadana
Tasca/tràmit de notificar
Tasca/tràmit de registrar de sortida
Tasca/tràmit de signatura
Tancar expedient

A més a més, s’haurien de poder crear tasques en paral·lel dins de la mateixa tramitació d’un expedient,
ja sigui des d’una tasca o bé accedint directament a l’expedient i crear una nova tasca.
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3.4.1.1 Tasca lliure
La tasca lliure hauria de contemplar:
1- Vincle amb el gestor documental per recuperar les metadades de l’expedient i els documents
que en formen part
2- Dades bàsiques de la tasca
3- Poder informar metadades addicionals sobre expedient
4- Accions pròpies amb els documents (crear, adjuntar, eliminar, editar, signar...)
5- Crear una tasca en paral·lel a la tasca en curs.
6- Acabar tasca que implicaria:
a. Assignar una nova tasca a un usuari
b. Descripció de la nova tasca a fer
c. Categoritzar el tipus de tràmit que li correspon
d. Informar de la data límit per finalitzar la tasca
e. Escollir el tipus de tasca que realitzarà el següent usuari
i. Crear tasca de Comunicació estat de l’expedient a la carpeta ciutadana
ii. Crear tasca de signatura
iii. Crear tasca lliure
iv. Crear tasca de tancament de l’expedient
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v. Crear tasca de notificar
vi. Crear tasca de registrar de sortida
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3.4.1.2 Tasca comunicar carpeta ciutadana
La tasca de comunicar estat de la tasca a carpeta ciutadana hauria de contemplar:
1- Informar certes dades sobre l’estat de l’expedient (descripció, estat, responsable)
2- Seleccionar interessat/representant a comunicar
3- Marcar enviament de SMS i/o correu electrònic de l’actuació
Per poder implementar la comunicació a la carpeta ciutadana s’haurien d’utilitzar els serveis web que
ofereix e-TRAM i/o la seu electrònica (serveis del Consorci AOC) .

3.4.1.3 Tasca de notificar
La tasca de notificar hauria de contemplar:
12345-

Crear el missatge d’enviament de la notificació
Seleccionar el/s destinatari/s de la notificació
Seleccionar el/s document/s a adjuntar a la notificació
Selecció el mètode d’accés a la notificació per part del ciutadà
Fixar el termini de la notificació

Per poder implementar la notificació electrònica s’haurien d’utilitzar els serveis web que ofereix eNOTUM (servei del Consorci AOC).

3.4.1.4 Tasca de registrar de sortida
La tasca de registrar de sortida hauria de contemplar:
1- Informar metadades obligatòries de l’assentament
2- Selecció el document a registrar
3- Crear l’assentament al registre de l’ens corresponent
Per poder implementar el tràmit de registre s’haurien d’utilitzar els serveis web que ofereix el MUX
(servei del Consorci AOC)

3.4.1.5 Tasca de signatura
La tasca de signatura ha de contemplar:
1- Selecció del/s document/s a signar
2- Informar el signatari del document o flux de signatura
També s’hauria de valorar la possibilitat d’establir els següents fluxos de signatura:
1- Signatura usuari (l’estàndard, en aquest cas es selecciona un usuari de l’ens)
2- Signatura secretari + alcalde
3- Signatura usuari + secretari

3.4.1.6 Tasca de tancament de l’expedient
La tasca de tancament de l’expedient hauria de ser automàtica i hauria de contemplar:
1- Informar data de tancament i canviar estat de l’expedient
2- Bloquejar edició dels documents i metadades en el gestor documental
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3- Comunicació automàtica de tancament de l’expedient a la carpeta ciutadana (e-tram/seu-e)

3.4.1.7 Altres tasques
Addicionalment, amb independència del tipus de tasca que estigui realitzant l’usuari, aquest hauria de
poder:
•
•

Delegar la tasca que està fent a un altre usuari
Denegar la tasca que està fent, tot indicant el motiu de la denegació. Quan es denega la tasca
s’hauria de retornar l a la tasca anterior.

3.4.2 Gestor de tasques vinculades a un expedient
L’usuari hauria de poder gestionar les tasques que té assignades des d’un menú o bústia de treball.
Aquest menú de gestió de les tasques podria incloure també aquelles tasques associades a l’usuari que
no formen part de la tramitació d’expedients, tal i com s’ha descrit en el punt “1.3.2”.
Funcionalitats a tenir en compte:
1- Hauria d’existir un cercador de tasques per tal que l’usuari pugui buscar o filtrar-les. Els criteris
de cerca serien:
a. Número expedient
b. Títol expedient
c. Sèrie documental
d. Nom tasca
e. Tipus de tasca
f. Dates de la tasca

2- Per a cada tasca l’usuari hauria de poder:
a. Realitzar les diferents accions amb la tasca assignada:
i. Informar de certes metadades de la tasca
ii. Delegar la tasca a un altre usuari
iii. Denegar la tasca
iv. Crear una tasca en paral·lel
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v. Finalitzar la tasca, seleccionar nova tasca i assignar-la a un nou usuari
vi. Gestionar els documents que formen part de l’expedient:
1. Crear document (integració amb alguna eina d’edició de documents
ofimàtics, com Office i/o Open Office.)
2. Afegir documents
3. Eliminar documents
4. Descarregar documents
5. Editar el document en línia
6. Signar el document

3- Conèixer l’estat de tramitació de l’expedient i traçabilitat de les tasques realitzades en cada
expedient. Hauria d’existir una pantalla o pestanya on l’usuari pugui saber les tasques que
s’han realitzat i en quin estat es troba la tramitació de l’expedient.
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4- Controls dels terminis per finalitzar una tasca. Quan una tasca supera el dia previst de
finalització hauria d’avisar a l’usuari i també s’hauria de mostrar amb un distintiu (color, icona,
etc.) en el menú o llistat de tasques pendents de l’usuari.
Funcionalitats a tenir en compte a nivell administrador:
1- El perfil administrador de l’ens hauria de poder anul·lar, re assignar una tasca a un nou usuari.

3.4.3 Creació d’expedients
L’usuari hauria de poder crear un expedient per iniciar-ne la seva tramitació. Les dues formes per fer-ho
serien:
1- A partir d’un assentament del registre d’entrada (tal i com s’indica en el punt 1.3.1)
2- A decisió del propi usuari (d’ofici).
Per donar d’alta un nou expedient l’usuari hauria de:
1- Informar certes metadades bàsiques de l’expedient:
a. Títol expedient
b. Sèrie documental (ha d’aparèixer un llistat de les sèries documentals que estiguin
donades d’alta al gestor documental. També es podria incloure un cercador per
facilitar la cerca de les sèries)
c. Altres metadades addicionals (informació sobre l’interessat, territori, etc.)
2- Assignar l’usuari i unitat responsable de l’expedient.
3- Possibilitat de vincular documents a l’expedient
4- Indicar quina serà la primera tasca de l’expedient:
a. Usuari que realitzarà la tasca
b. Tipus de tasca
c. Categoria del tràmit a realitzar
d. Nom o descripció de la tasca
e. Data límit de realització de la tasca
f. Observacions addicionals de la tasca

Un cop s’ha creat l’expedient hauria d’aparèixer la tasca a la bústia de tasques de l’usuari.
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3.4.4 Consulta expedients
L’usuari hauria de poder consultar els diferents expedients mitjançant:
1- Metadades del propi expedient
2- Metadades sobre l’estat de l’expedient
3- Usuari que ha obert l’expedient

Un cop li apareixen el llistat d’expedients hauria de poder:
1- Visualitzar l’estat actual de l’expedient dins del procediment, així com l’històric d’estats pels
quals ha passat i quins usuaris han fet les tasques associades.
2- Accedir a les metadades de l’expedient
3- Eliminar l’expedient (només usuari administrador)
4- Anular la tramitació de l’expedient (només usuari administrador)

3.4.5 Consulta de documents
L’usuari hauria de poder consultar els documents mitjançant:
1- Metadades del propi documents
2- Contingut del propi document (indexació)

3.5 Alertes i avisos
Amb aquesta funcionalitat es pretén que l’usuari disposi d’una bústia (estudiar si es vol integrar amb
compte de correu electrònic) on rebria totes les notificacions i avisos relacionats amb la tramitació dels
expedients, les tasques rebudes, les accions que han fet la resta d’usuaris amb l’expedient que ha iniciat
o n’és responsable:
1- Alertes tasques pendents de fer
2- Alertes tasques que han superat el termini
3- Avisos quan s’ha finalitzat una tasca.
Els avisos que rebi haurien d’enllaçar a la tasca corresponent.
S’han de poder eliminar els avisos.
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Mòduls complementaris

A part del mòdul nuclear del gestor e-SET descrit en els apartats anteriors, també es considera necessari
incloure alguns mòduls complementaris:

4.1 Gestor documental
Tots els documents, expedients i les seves metadades s’haurien d’arxivar al gestor documental DESA’L
que proporciona el Consorci AOC o bé en una solució pròpia.

4.2 Gestor d’usuaris i grups
Es recomana que la gestió dels usuaris i rols es faci mitjançant la plataforma eacat del Consorci AOC.
Es pot utilitzar el concepte d’etiquetes que disposa la gestió d’usuaris de l’eacat per tal de crear els
grups d’usuaris que operaran amb el gestor e-SET.
Haurien d’existir els següents rols:
12345-

Rol administrador
Rol secretari
Rol alcalde
Rol registre (que pot modificar les dades del registre, diligència del procés)
Rol usuari (que pot modificar/crear/tasques expedients)

4.3 Quadre de comandament
S’hauria d’implementar un quadre de comandament que permeti als usuaris del servei consultar l’estat
dels expedients, de les tasques realitzades, les tasques en curs, etc.
Els resultats de les cerques s’haurien de poder exportar a diferents formats (xml, csv i excel) per facilitar
la seva explotació.
El rol administrador hauria de poder fer les consultes sobre tota l’activitat de l’ens.

4.4 Portasignatures
La solució hauria de disposar d’una safata d’entrada “portasignatures” on es dipositin els documents
que l’usuari ha signar electrònicament. Un cop signats els documents, si aquests estan associats a una
tasca, aquesta hauria de finalitzar automàticament i s’hauria de fer arribar un avís al responsable de
l’expedient.
En el cas que la signatura formi part d’un flux de signatura predeterminat s’hauria de gestionar de forma
integral tot el flux.
També s’hauria de poder signar documents de forma individual dins de la tramitació d’una tasca
concreta.
Es recomana utilitzar el format PAdES.
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Codi segur de verificació

Abans de generar el document PDF que es signarà, caldria incloure en el document PDF com en les
metadades del document el codi segur de verificació.

4.6 Mòdul de publicació a la seu electrònica o carpeta del ciutadà
S’hauria de desenvolupar un connector que permeti al gestor e-SET informar de l’actualització de l’estat
de l’expedient a la carpeta ciutadana (ja sigui al servei e-TRAM o a la seu electrònica de l’ens).

4.7 Mòdul integració eina ofimàtica
Els usuaris haurien de poder crear i editar en línia els documents ofimàtics més típics (word, excel, ppt)
des del gestor de tasques.

4.8 Mòdul de base de dades de tercers i del territori
Hauria de contemplar un mòdul de base de dades pensat per donar d’alta als usuaris externs que i que
normalment són els interessats i/o representants en un expedient. També seria d’interès incloure un
mòdul per donar d’alta la informació sobre el territori.
Per cada interessat i/o representant s’han de poder informar les seves dades identificatives i també la
forma en què se li comunicarà des del ens (notificació electrònica o presencial).
Aquest mòdul de tercers s’hauria de poder invocar des del gestor e-SET.

4.9 Mòdul de notificació
S’hauria de desenvolupar un connector que permeti al gestor e-SET:
1- enviar una notificació utilitzant el servei e-NOTUM
2- actualitzar l’estat de la notificació
El mòdul de notificació s’hauria d’integrar amb el servei e-NOTUM del Consorci AOC.

4.10 Mòdul de registre
Per a poder mostrar la informació sobre els assentaments del registre d’entrades i sortides de l’ens, així
com poder registrar documents de sortida des del gestor e-SET es recomana integrar-ho amb l’aplicatiu
de registre que disposi l’ens.
El Consorci AOC ofereix el servei MUX (registre unificat) que permet la integració dels serveis del
Consorci AOC amb el registre general d'entrades i sortides propi de l'ens.

4.11 Integracions amb eines del Consorci AOC
Per poder realitzar les integracions amb els mòduls o serveis del Consorci AOC serà imprescindible que
el proveïdor disposi d’un ens que estigui dins del pilotatge e-SET ja que el Consorci AOC no pot prestar
serveis directament a proveïdors, sinó sempre mitjançant un ens públic local.
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Portabilitat

L’aplicació s’hauria de poder accedir des de dispositius mòbils. En concret, hauria d’incloure les següents
operacions:
1- Consultar els expedients i les tasques
2- Signatura de documents
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