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Sol·licitud de solucions TIC
de conformitat amb l'acord del Govern de la Generalitat de data 15 de gener de 2019, pel qual s’aprova el model de relació entre
la Generalitat de Catalunya i el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya.

Dades de la solució sol·licitada
Descripció de la necessitat
Evolució solucions per a la tramitació en línia (àmbit ciutadà), formularis HTML i serveis proactius

Justificació de la necessitat
Estendre l'ús de la tecnologia digital oferint novetats en productes i serveis digitals centrats en les necessitats de la ciutadania i la seva
problemàtica vital .
Concretament els objectius del projecte són:
- Aportar millores al sistema GSIT per facilitar la creació i desplegament de formularis HTML
- Garantir la màxima usabilitat per part de la ciutadania en el moment de la tramitació i possibilitar la multicanalitat.
- Fomentar la transformació digital de la Generalitat dotant la plataforma de tramitació corporativa de funcionalitats per tal que els
Departaments puguin fer que els seus tràmits i serveis siguin proactius i aconseguir d'aquesta manera una administració que posi al
ciutadà al centre.

Import total de la sol·licitud de solucions TIC
2.216.802,04 € (IVA inclòs)

Planificació, detall econòmic i certificat d’existència de crèdit
Any

Tipus encàrrec

Família solucions

2023

Altres serveis TIC Sistemes d’informació
(no telco)

Compte facturable

Centre de cost

Import sense IVA

Import amb IVA

2.216.802,04 €

2.216.802,04 €

Centre de cost GECAT

Responsable de la gestió i de les TIC (coordinador/a CTTI si escau)
Nom i Cognoms

Càrrec

Localitat

Montserrat Muñoz Moreno

Directora àrea TIC

Barcelona

Signatura

Dades de la unitat sol·licitant
Nom de la unitat

Dependència orgànica

Codi client

Departament de la Presidència

Departament de la Presidència

W37

Nom i Cognoms

Càrrec

Eva Ladrón Olivares

Directora de Serveis del Barcelona
Departament de
Presidència

Localitat

Signatura

Aplicació
Número de la
pressupostària
reserva
PR0117
2000350121
D/228000500/12
10/0000
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Informe de fiscalització (si escau)
Nom i Cognoms

Càrrec

Localitat

Jordi Serra Catalán

Interventor Delegat

Barcelona

Signatura

Resolució de l’òrgan competent
Resolc aprovar la sol·licitud esmentada per un import de 2.216.802,04 € (IVA inclòs)
Nom i Cognoms

Càrrec

Localitat

Núria Cuenca León

Secretaria General
Presidència

Barcelona

Signatura

Acceptació de la sol·licitud
Nom i Cognoms

Càrrec

Localitat

Xavier Milà Vidal

Director-Gerent

L'Hospitalet de Llobregat

Signatura
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Annex. Detall del projecte
Títol
Evolució solucions per a la tramitació en línia (àmbit ciutadà), formularis HTML i serveis proactius

Objectiu
Incorporació de funcionalitats per millorar l'experiència del ciutadà en la tramitació en línia en l'entorn de GSIT.
Preparar la plataforma GSIT per poder incrementar el nombre de serveis proactius entre els tràmits adreçats a ciutadans .
Afegir el servei d'avisos personalitzats, el de previsió de la data de resposta d'un tràmit i del temps estimat necessari per omplir els
formularis.

Justificació de la necessitat, idoneïtat i/o oportunitat
Estendre l'ús de la tecnologia digital oferint novetats en productes i serveis digitals centrats en les necessitats de la ciutadania i la seva
problemàtica vital .
Concretament els objectius del projecte són:
- Aportar millores al sistema GSIT per facilitar la creació i desplegament de formularis HTML
- Garantir la màxima usabilitat per part de la ciutadania en el moment de la tramitació i possibilitar la multicanalitat.
- Fomentar la transformació digital de la Generalitat dotant la plataforma de tramitació corporativa de funcionalitats per tal que els
Departaments puguin fer que els seus tràmits i serveis siguin proactius i aconseguir d'aquesta manera una administració que posi al
ciutadà al centre.

Durada
2023

.

Planificació i detall econòmic
Any
2023

Tipus encàrrec

Tipus IVA

Família solucions

Import sense Import amb
Aplicació
Número de la
IVA
IVA
pressupostària reserva
Altres serveis TIC No subjecte a Sistemes d’informació 2.216.802,04 € 2.216.802,04 € PR0117
2000350121
(no telco)
IVA
D/228000500/12
10/0000

TOTAL

2.216.802,04 € 2.216.802,04 €

Impacte en necessitats de personal TIC
No

Avaluació de si és un actiu per a l’administració de la Generalitat i/o el seu sector públic
No

Impacte en la despesa de serveis recurrents i/o canvis evolutius recurrents de l'any en curs i els propers
No
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Projecte amb tractament de dades personals
No

Projecte susceptible de ser cofinançat amb fons europeus
Sí

Aquest contracte està incorporat en Fons REACT.
Operació “EC01-038096 - Serveis digitals centrats en la ciutadania” – Cofinançament 100%
El projecte contribueix a la Transformació Digital dels serveis adreçats a ciutadans i empreses i de l’Administració Pública, ja
que té com a objecte estendre l'ús de la tecnologia digital oferint novetats en productes i serveis digitals centrats en les
necessitats de la ciutadania i la seva problemàtica vital . Concretament es basa en:
•
Oferir proactivament el servei públic segons les necessitats de la ciutadania.
•
Aportar millores al sistema GSIT per facilitar la creació i desplegament de formularis HTML
•
Garantir la màxima usabilitat per part de la ciutadania en el moment de la tramitació i possibilitar la multicanalitat.
Tipologia: FEDER 2014-2020 EP20 (REACT)

Codi operació: EC01-038096

Anàlisi de cost/benefici del projecte
Aquest projecte contribueix a donar resposta a un dels principis del Decret d'Administració Digital 76/2020. Concretament permetrà que la
plataforma corporativa de gestió de serveis i tràmits incorpori les funcionalitats i mecanismes necessaris per dotar de proactivitat i
personalització la prestació de serveis públics digitals amb l'objectiu de situar l'experiència de les persones en el centre del disseny de
serveis.
Incorpora solucions i mecanismes per reduir el temps de disseny i construcció de nous formularis.
A més el projecte aporta els següents beneficis al ciutadà i empreses a l'hora de realitzar tràmits amb la Generalitat de Catalunya:
- Millora la usabilitat per part de la ciutadania i possibilita la multicanalitat.
- Permet que el ciutadà aporti les dades, una vegada identificat, que pugui requerir per fer la seva gestió puntual tant si es tracta del propi
sol·licitant com d’un presentador, i tant si ha iniciat el tràmit en la plataforma corporativa o prové d’un altre portal.
- Assegura el nivell d'accessibilitat requerit WCAG 2.1 de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018
- Assegura el nivell d’usabilitat pel que fa a llenguatge entenedor pel ciutadà
També dota de robustesa tecnològica i alineament de la solució amb les plataformes tecnològiques corporatives.

Aplicacions vinculades a la sol·licitud de solucions
Aplicació existent
432

GSIT: Tramitar en línia

434

GSIT: CONFIGURAR TRAMITS A LA EA. FRAMEWORK DE
FORMULARIS

