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1

Antecedents

Dins les polítiques de modernització de les Administracions Públiques i dels objectius de
transformació digital de la Generalitat, s’identifica la iniciativa per apropar l’administració publica al
ciutadà amb serveis de videoatenció.
Els canals de comunicació no presencials amb el ciutadà i entre personal de l’administració van
prendre especial rellevància durant el període de pandèmia atès les restriccions en les interaccions
personals. Durant aquest període es van impulsar algunes iniciatives per desplegar serveis de
videoatenció degut a les restriccions, això es va fer en terminis de desplegament molt ràpids.
En alguns Departaments i organismes s’estan prestant serveis al ciutadà per canals de
videoatenció des de llavors, malgrat això no hi ha establerta una solució (o solucions) corporativa
consolidada i comuna per tota la Generalitat.
La solució o solucions objecte de la consulta s’han de caracteritzar per un clar esperit transversal
i una notòria facilitat d’ús, atès que es pretén homogeneïtzar i facilitar l’experiència de les persones
usuàries amb independència del Departament o organització on es pugui prestar el servei i de la
ubicació física dels usuaris, ja siguin ciutadans o personal de l’administració.
Per altra banda el ciutadà ha de poder gaudir del servei amb independència del seu dispositiu
digital, ja sigui ordinador de sobretaula, portàtil, tauleta o telèfon mòbil, i sense la necessitat
d’instal·lar cap software específic.
Pel que fa a solucions de servei de videoatenció actuals en alguns departaments i organismes es
disposa, entre d’altres, de les següents solucions desenvolupades per proveïdors diferents:
- Solució de videoatenció d’oficines d’atenció ciutadana (OAC’s) i solució de videoatenció de la
ATC.
- Solució de videoatenció per consultes mèdiques pel Departament de Salut
- Solució per consells d’administració desplegada pel Departament de Vicepresidència.
Addicionalment i com a activitat preliminar a la consulta de mercat, s’ha realitzat una recopilació
de necessitats i casos d’ús potencials en diferents departaments i organismes de la Generalitat, i
s’han identificat usos de servei de video adreçats als ciutadans, però també d’altres usos d’aquest
canal per d’altres tipologies de tràmits i interaccions diferents a la atenció directa al ciutadà que
exposarem 3.2 Agrupacions de famílies i casos d’ús .

2

Objectius de la consulta preliminar

Els objectius d’aquesta consulta preliminar de mercat és obtenir informació i coneixement de
solucions de videoatenció existents al mercat que puguin donar cobertura i servei a diferents
necessitats dels Departaments de la Generalitat.
La consulta es dissenya per a cobrir 3 escenaris i objectius globals:
 Conèixer solucions integrals : Que donin servei de la forma mes amplia possible, d’extrem a
extrem, considerant tota la experiència d’usuari.
 Conèixer la millor solució o component de vídeo : Per escenari on el que interessa és integrar
aquest component dins d’una solució de backoffice, un tramitador o d’altres solucions
departamentals o transversals, però en un escenari diferent d’una “solució integral completa”
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 Conèixer o identificar solucions específiques o especialistes en alguna familia o agrupacions
de casos d’ús: ja que pot passar que algunes casuístiques tinguin una solució diferencial i
interessa identificar-la
Interessa conèixer diferents aspectes sobre les solucions: des de la seva capacitat i cobertura
funcionals, arquitectura tècnica, seguretat i compliments de normatives, model econòmic associat
a l’ús de la solució i als serveis associats, com d’altres aspectes que desglossarem en els apartats
següents.
Hi ha un seguit d’objectius i aspectes generals a conèixer dels quals els següents son una relació
no exhaustiva.

2.1

Objectius generals a cobrir per la solució

Objectius funcionals
Es pretén disposar d’una solució que funcionalment cobreixi el següent:
- Idealment solució única i transversal disponible per a tots els departaments i organismes de la
Generalitat. Atès que poden haver casuístiques específiques, com a mínim la solució
transversal ha de poder donar cobertura a una amplia gama de casos comuns o famílies de
casos d’ús més generals (atencions informatives, tramitacions assistides i tramitacions ateses,
i d’altres anàlogues).
- La solució ha de ser modular i flexible i ha de poder configurar-se i/o parametritzar-se de forma
que es pugui adaptar o personalitzar al comportament de diferents casuístiques d’ús.
- Àmplia capacitat d’integració a través de API’s preferentment amb el propòsit que sigui
accessible i “cridable” des d’altres aplicacions i serveis corporatius, com poden ser aplicacions
de backoffice departamentals, aplicacions de tramitació, portals web o d’altres solucions
departamentals. En tot cas, la solució ha de preveure l’adaptació a aquesta necessitat creixent
d’integració a través de l’adaptació i evolució de la mateixa solució.
- Solució intuïtiva, còmode i àgil per a l’usuari final, generalment ciutadans, que puguin fer ús de
l’aplicació sense necessitat de cap formació prèvia sobre la pròpia aplicació i/o el procediment
associat per iniciar la videoatenció. Usuaris no experts en tecnologia han de poder gaudir del
servei amb el coneixement mínim d’ús dels seus dispositius (pe: si sap fer servir el seu mòbil
ha de poder fer una sessió de videoatenció sense coneixements addicionals).
- Solució multidispositiu i multiplataforma, el ciutadà ha de poder gaudir del servei amb
independència del seu dispositiu mòbil, ja sigui equip sobretaula, portàtil , tauleta o telèfon
mòbil, sense la necessitat d’instal·lar cap software específic, i amb independència del sistema
operatiu
- Capacitat delegada d’administració, configuració i parametrització dels diferents aspectes
funcionals que incorpori la solució, com per exemple: configuració dels diferents tràmits i/o
casos d’ús, administració dels grups/equips de treball (agents d’atenció), administració dels
calendaris i horaris de servei associats a tràmits, etc… L’objectiu seria que usuaris amb rol
administrador poguessin realitzar aquestes configuracions i parametritzacions sense dependre
del proveïdor, i sense necessitat de desenvolupaments específics.
- Àmplia capacitat d’indicadors, informes i dades per analítica dirigida a mesurar l’ús de la solució
per la posterior presa de decisions.
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- Compliment de requeriments normatius que siguin d’aplicació d’acord amb el tipus d’informació
tractada, com per exemple requeriments del marc normatiu de seguretat vigent de la Generalitat
de Catalunya , així com el marc legal de matèria de ciberseguretat que sigui d’aplicació (pe:
Esquema Nacional de Seguretat i GDPR – General Data Protection Regulation, eIDAS electronic IDentification, Authentication and trust Services)
- Aplicació de bones pràctiques d’accessibilitat.

Objectius del Model de cost del servei
El model de despesa del servei hauria de buscar la màxima eficiència per la Generalitat de
Catalunya.
- Caldrà detallar en el tipus de servei :
o

Tipologia de cost per ús: sessió de videoatenció, sigui individual o grupal, etc...

o

Disponibilitat de costos de la solució no lineals, adaptables al volum i mòduls que
s’utilitzen, i que suposin un aplanament dels costos unitaris a mesura que augmenta
l’ús de la solució.

o

Desenvolupar el model de cost clar i concís on quedi reflectida la visió global de la
solució.

Objectius operatius i tecnològics
Des d’aquesta vessant, la solució pot oferir:
- Solució preferentment SaaS i també amb possibilitats de ser desplegable en entorn o tenant
corporatiu (Amazon, Azure, IBM cloud,..), en modalitat d’alta disponibilitat.
- Caldrà detallar d’un SLA concret per tal de poder donar una resposta operativa eficient.
- Capacitat d’integració per ser consumida externament, tal com es descriu en els objectius
funcionals, però també per consumir serveis externs com poden ser mòduls funcionals o
solucions de mercat que donin cobertura a requeriments addicionals o de suport per a un servei
integral de videoatenció.
- Gestió centralitzada per a l’evolució i el manteniment correctiu i preventiu de la solució.
- Els recursos que utilitza la solució han de ser proporcionals en cada moment a l’ús que
demanden els usuaris.
- La solució ha possibilitar de ser monitoritzada i controlada per garantir la seva continuïtat i
disponibilitat, i ha de ser integrable en el Centre de Control corporatiu de la Generalitat de
Catalunya a traves de sondes sintètiques.
- Cal proporcionar indicadors sobre l’ús tècnic, operatiu i funcional de l’eina com a base de la
presa de decisions en aquests àmbits.
- Solució madura, amb full de ruta clar i concís, i evolucionable segons necessitats pròpies: la
Generalitat ha de tenir capacitat d’influir en l’evolució del producte.
- Proveïdor o integrador proper amb capacitat de dedicar recursos tant a la implantació, el
desplegament, l’evolució com al suport de la solució.
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- En una futura licitació o licitacions el proveïdor o integrador haurà de complir amb els
requeriments de relació, seguiment, qualitat, etc., propi dels sistemes d’informació corporatius
i que es poden consultar, si cal, el plec de clàusules tècniques que es troba en la web de
contractació pública referent a la construcció i manteniment d’aplicacions
(https://contractaciopublica.gencat.cat/)

Objectius de seguretat
La solució ha de complir el marc normatiu de seguretat de l’Agència de Ciberseguretat de
Catalunya així com el marc legal que sigui d’aplicació d’acord amb el tipus d’informació tractada, i
en cas d’algun incompliment disposar d’una planificació concreta i assumible per assegurar el
compliment en un termini assolible.
Ambdós marcs de referència es posarien a disposició en les futures licitacions si s’escau.

Objectiu de desplegament
Els objectius que ha de complir són:
- Tot i que la solució ha de ser intuïtiva i fàcil d’utilitzar, cal disposar de manuals i recursos
autoformatius en català, actualitzats al dia constantment, perquè els usuaris puguin consultarlos i ajudar-los en l’adopció i ús de la solució. És recomanable que hi hagi algun enllaç als
manuals o ajuda en els emails de comunicació a l’usuari o un apartat d’ajuda en el menú de
l’aplicació si s’escau.
- Cal disposar de manuals i recursos autoformatius per a usuaris amb rol administradors, agents
d’atenció i d’altres rols d’usuaris possibles (usuaris diferents a ciutadans).
- Cal poder automatitzar i industrialitzar el màxim d’actuacions i accions possibles per tal de
facilitar el desplegament i l’ús de la solució i configuracions, per a nous casos d’ús o tràmits de
videoatenció, per part dels gestors administradors de forma autònoma, ja sigui un rol
administrador transversal com a administradors departamentals.

2.2

Principis arquitectònics del servei a consultar

La solució preferentment ha de complir el marc de referència d’arquitectura corporativa del CTTI,
i en concret:
- La solució proposada s’haurà de disposar la possibilitat d’integrar amb GICAR segons els
mecanismes disponibles en cada moment.
- La solució haurà de complir amb els principis d’arquitectura corporativa.
- En els desplegaments sobre núvol i/o contenidors caldrà assegurar el compliment del full de
ruta d’arquitectura corporativa per a aquest ecosistema.
- En cas d’haver d’ampliar la solució amb codi i/o configuració, haurà de poder-se integrar amb
el sistema d’integració continua (SIC).
- La solució haurà de poder nodrir-se de les dades de referència corporativa per a determinades
entitats de dades.
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2.3

Estàndards i estandardització

La solució ha de complir els següents estàndards:
- Accessibilitat. Tal com es descriu en els requeriments funcionals, la solució ha de complir la
normativa que es referencia en el següent estàndard corporatiu, tenint especialment en compte
que la solució podrà ser consumida des d’un dispositiu mòbil corporatiu o personal.
- Estàndards d’identitat corporativa Gencat, especialment en relació amb la identitat visual
corporativa.

Recollida d’informació prèvia per orientació funcional

3

Per a l’elaboració de la consulta, i amb l’objectiu de proporcionar el màxim d’informació funcional
possible als participants, s’ha realitat una tasca prèvia d’anàlisi de les experiències actuals de
servei de videoatenció a la Generalitat així com una prospecció de necessitats d’alguns
Departaments. Com a resultat d’aquest treball previ s’ha generat la següent informació que pot ser
orientativa per a una millor comprensió de la consulta i sobre la que es basaran les qüestions a
respondre.

3.1

Mòduls funcionals

S’ha fet un treball d’identificació de “mòduls funcionals” i un esquema funcional per a un escenari
de servei de videoatenció integral. Aquesta agrupació es conceptual i no te perquè respondre ni
ser prescriptiva de components tecnològics concrets. Es tracta d’una agrupació de funcionalitats
orientativa i no exhaustiva
Mòduls funcionals identificats
Mòduls, paquets o agrupacions funcionals que poden oferir (o amb les que s'han de poder integrar) la solució
de videoatenció. Aquestes agrupacions son conceptuals, per tant no impliquen directament que hagi d'haver
un mòdul o component tecnològic concret sinó que l'objectiu és identificar funcionalitats necessàries o
recomanables per a una solució de videoatenció i solucions complementaries per una millor organització
d'un servei des de un punt de vista integral.

1. Mòdul d’arquitectura empresarial
2. Mòdul de configuracions prèvies de tràmits
3. Cita prèvia, notificacions i gestió d’agendes
4. Sala d'espera
5. Mòdul consentiments
6. Identificació ciutadà (o identificació "en general")
7. Signatura
8. Mòdul de Vídeo (nucli de la videoatenció)
9. Intercanvi/enviament documents
10. Gravació sessió
11. Xat
12. Traçabilitat i Acta de què s'ha realitzat a la sessió
13. Mòdul d'emmagatzemament
14. Explotació de les dades
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Esquema funcional
Exemple orientatiu, amb agrupacions funcionals identificades per un servei integral

Frontoffice UX empleat

Frontoffice UX ciutadà

Consentiments

Identificació

Vídeo

Sala
d’espera

Xat

Signatura

Intercanvi
de
documents

Gravació

Traçabilitat
(tècnica i
funcional)

Dades

Arquitectura
empresarial

Configurador
de casos d’ús

Gestió
d’agendes

Cita prèvia

Desat

Govern de la solució

Seguretat

GICAR

Interfície
d’integració

Sistemes
d’emmagatzematge i
plataforma de dades
corporativa
Servei de correu
electrònic i
plataforma d’SMS

Backoffice
Administradors

Aplicacions
corporatives

Mòdul comú per a qualsevol família de casos d’ús
Mòdul optatiu: activable i/o configurable segons cas d’ús o per l’empleat públic
Mòdul propi o integració amb solució corporativa si ja existeix
Mòdul de configuració i administració

3.2

Famílies i agrupacions de casos d’ús

Una altre activitat prèvia que s’ha realitzat ha estat una recollida d’informació de casos d’ús actuals
i casos d’ús previstos i potencials dels departaments i alguns organismes. Com a resultat s’han
identificat diferents agrupacions i famílies que poden tenir requeriments similars i que podrien estar
cobertes sota una mateixa solució de videoatenció mes generalista, o d’altres solucions o versions
mes especialistes o dissenyades per cobrir aquestes casuístiques.
Agrupacions i famílies de casos d’ús
Agrupació 1 : Tramitacions


Atencions informatives, casos d'ús informatius

Sessió per informar sobre tràmits o gestions: Serien casos on s'estableix comunicació entre personal de
la administració (funcionari, o rol Generalitat) amb un ciutadà que actua a títol personal (en representació
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d'ell mateix) o que pot ser també un professional o un gestor. L'objecte d'aquesta interacció es merament
informativa (no hi ha tramitació).
Tramitacions assistides

Sessió informativa o en la que el funcionari pot compartir pantalla i guiar el ciutadà per assistir-lo als mitjans
electrònics: Serien casos on s'estableix comunicació entre personal de la administració (funcionari, o rol
Generalitat) amb un ciutadà que actua a títol personal (en representació d'ell mateix) o que pot ser també
un professional o un gestor. La tramitació la realitza el ciutadà
Tramitacions ateses

Serien casos on s'estableix comunicació entre personal de la administració (funcionari, o rol Generalitat)
amb un ciutadà que actua a títol personal (en representació d'ell mateix) o que pot ser també un
professional o un gestor. L'objecte d'aquesta interacció es la realització d'un tràmit , que realitza el rol
"tramitador" de la administració i/o conjuntament amb el ciutadà. Generalment cal identificació/autenticació
i signatura del ciutadà per a configurar l'acte de consentiment del interessat i la gravació de la sessió.
Casos d’ús de tramitació amb professionals

Tramitacions informatives, assistides o ateses amb professionals
Aquestes 4 famílies de casos d’ús anteriors: tramitacions informatives, assistides, ateses i tramitacions amb
professionals, poden estar cobertes per la mateixa solució de videoatenció, malgrat puguin tenir en compte les
següents particularitats específiques:




Atenció al ciutadà (subjectes no obligats)
Atenció a empreses, professionals o representants (subjectes obligats)
Atenció a ciutadà acompanyat d’un representant o un professional que l’assessora (2-4 persones, no
consideració de grupal) (subjecte obligat + subjecte no obligat)



Altres casos que podrien estar coberts sota la mateixa solució de videoatenció per tramitacions son casos específics
com :



Casos d'ús de videoidentificació (pot ser un cas particular de tramitació amb requeriments específics)




Amb les següents particularitats: Acreditar l’autenticitat de les dades de la persona o del representant
legal, amb la sessió de vídeo per identificar a la persona ensenyant el DNI (o d’altre identificació) a la
videotrucada. Es necessària la gravació

Casos d'ús d’atorgació de poders (pot ser un cas particular de tramitació amb requeriments específics)



Atorgació de poders, atorgació de representació, etc... Pot ser una familia de casos d’ús, o podria ser
una tramitació atesa amb especials característiques

Agrupació 2 : Visites mèdiques i assimilats


Casos d'ús de visita mèdica i assimilats (professional vs ciutadà)



Per exemple consultes mèdiques “metge vs pacient”, però també casuístiques de assistent social amb
persona amb risc d’exclusió social, psicòleg amb ciutadà, pedagògeg o d’altres professionals
especialistes, etc...

Agrupació 3 : Interpersonal ciutadans


Comunicació interpersonal entre ciutadans



Per exemple casos de persona reclusa amb familiars en centres penitenciaris, o persona ingressada
i aïllada amb familiars en centres de salut, o d’altres

Agrupació 4 : Interadministracions, entre funcionaris


Tramitació entre funcionaris o entre administracions


Es tractaria d'interaccions i/o tramitacions entre funcionaris que requereixin de certa validesa jurídica
i/o funcionalitats de valor afegit (intercanvi documents, gravació, o d'altres...). Un exemple poden ser
declaracions d'agents policials (Mossos d'Esquadra, PN i GC) que intervenen en processos judicials,
un altre diferent poden ser les reunions interconsultes en el àmbit de salut

Agrupació 5 : Videosessions Grupals
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Casos d'ús grupals informatius


Amb les següents particularitats:


Casos d’atencions grupals “generalistes”  es podria realitzar aquesta gestió amb una solució de
mercat estàndard (sense cost) tipus Zoom



Casos d’atencions grupals específiques  caldria una solució de videoatenció corporativa, que doni
cobertura a funcionalitats específiques

Agrupació 6 : Videoreunions amb validesa legal


Videoreunions amb validesa jurídica (grupal): Consells d’administració, juntes, assemblees, mediacions,
arbitratges


Amb les següents particularitats:


Casos grupals amb ordre del dia, votació, actes reunió, validesa jurídica, torns de paraula, rol
“secretari / moderador”



Exemple de casos com a consells d'administració, juntes, assemblees, etc.



Exemple de casos com a mediacions, conciliacions, arbitratges, etc.

Agrupació 7 : Altres potencials


Altres potencials pendents de mes informació amb diferents casuístiques i particularitats


Videoinspeccions : com a cas d’ús particular (pendent rebre mes informació)




Inspecció, a nivell "exploratori" possibilitat de video-inspecció, sense visita física aprofitant sessions
de vídeo

Mossos: Denuncies per servei de vídeo (pendent rebre mes informació)
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