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Aplicació del “Machine Learning” en els serveis del Consorci AOC. 
Una prova de concepte

o Què és el “Machine Learning”?

o Com es pot aplicar en els 

serveis AOC?

o Conclusions i línies de futur



Què és el “Machine Learning”?

o És una disciplina científica de l'àmbit de la 

Intel·ligència Artificial que crea sistemes que 

aprenen automàticament.

o És un algoritme que revisa les dades i es capaç 

de detectar patrons de comportament.

o Podem passar a ser proactius en la presa de 

decisions i desenvolupar millores en els nostres 

serveis



Què és el “Machine Learning”?

o Existeixen diferents modalitats 

d’aprenentatge:

o Aprenentatge NO supervisat

o Aprenentatge supervisat



Model d'aprenentatge NO SUPERVISAT 
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Cas d’ús: Gestió de les trameses genèriques EACAT

o Un 25 % de les trameses interadministratives són del tipus genèric:

o Format PDF

o Informació no estructurada, l’usuari indica el que vol i com vol (llenguatge 

natural)!!!!

o Impossible de classificar de forma prèvia i implica dedicació del treballador públic



Cas d’ús: Gestió de les trameses genèriques EACAT

o Què hem fet?

o Procés de captura:

o Extracció automàtica dades dels PDFs i del procés de registre i creació dataset: 

número registre, data registre, ens origen, ens destí, assumpte, exposo, sol·licito. 

o Volum: 300.000 trameses genèriques

o Aplicació metodologia d’aprenentatge NO supervisat

o Interpretació de les dades sense etiquetar (separació paraules, lematització de les 

paraules, eliminar accents, agrupació paraules sinònimes, Eliminació de paraules 

sense significat semàntic)

o Ús algoritme sense entrenament previ.

o Clusterització dels camps textuals (assumpte, exposo, sol·licito)



Cas d’ús: Gestió de les trameses genèriques EACAT

o Resultats

output_predict (1).html


Cas d’ús: Gestió de les trameses genèriques EACAT

o Actuacions que hem fet amb els resultats obtinguts:

o Contactar amb els receptors que reben més trameses genèriques i que tenen 

resultats més agrupats

o Crear nous serveis específics a l’EACAT que permeten:

o Millorar la qualitat de les dades que es demanen

o Integració de les dades i documents a un BO per facilitar la tramitació de forma 

automatitzada

o Disminució càrrega de treball manual i millores en l’eficiència



Cas d’ús: Gestió de les trameses genèriques EACAT



Cas d’ús: Gestió de les instàncies genèriques de l’e-TRAM

o Un 80 % de la tramitació ciutadana 

utilitza la instància genèrica

o Informació no estructurada, l’usuari 

indica el que vol i com vol!!!!

o Impossible de classificar de forma 

automàtica i implica dedicació del 

treballador públic



Cas d’ús: Gestió de les instàncies genèriques de l’e-TRAM

o Què hem fet?

o Aplicació metodologia d’aprenentatge supervisat amb xarxes 

neuroanals

o Entrenar l’algoritme per tal que pugui classificar les instàncies genèriques 

seguint el quadre de classificació municipal

o Fonts per l’entrenament: 

o 4.000 sol·licituds (exposo, sol·licito) classificades prèviament (3 nivells de 

classificació: 2 QDC i sèrie documental)  i es va generar un núvol de punts de 

paraules claus

o 1.000.000 sol·licituds no classificades que es van classificar a partir del núvol de 

punts.



Cas d’ús: Gestió de les instàncies genèriques de l’e-TRAM

o Què hem fet?

o Aplicació metodologia d’aprenentatge supervisat

o Un cop l’algoritme ha estat entrenat es van processar unes instàncies no 

classificades per testejar el model d’aprenentatge 

o El resultat va ser classificar les instàncies amb els tres nivell del Quadre de 

classificació: Nivell 1, Nivell 2 i sèrie documental



Cas d’ús: Gestió de les instàncies genèriques de l’e-TRAM

o Resultats a nivell 1 del quadre de classificació



Cas d’ús: Gestió de les instàncies genèriques de l’e-TRAM

o Resultats: exemple classificació automàtica

Amb un 95 % de precisió ho ha classificat en el 
nivell 1 - RECURSOS ECONÒMICS i FINANCERS



Conclusions i línies de futur

o En el cas de l’e-TRAM:

o La predicció i classificació de les instàncies genèriques és bona pel primer 

nivell del QDC però cal millorar en el nivell de sèrie documental

o Cal millorar l’algoritme d’aprenentatge de xarxes neuronals. 

o Cal millorar la qualitat de les dades en origen

o En el futur, passar les dades de classificació en la missatgeria del MUX

o En el cas de l’EACAT:

o Ha permès crear nous serveis de tramitació interadministrativa

o En el futur, passar cap a un model datacèntric dels formularis i crear un 

assistent en el catàleg de tràmits 




