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Resumo executivo
O presente informe expón os resultados das tarefas de análise da situación actual do Concello
de Ponteareas en relación coa aplicación das TIC (Tecnoloxías da Información e
Comunicacións) cara a súa modernización administrativa.
Coa presentación deste documento
documento péchase a primeira fase do "Plan de dixitalización en
relación co programa Ponteareas, Hábitat Saudable",
Saudable", e dáse comezo á seguinte, dirixida ó
exame detallado das actuacións máis salientables.
A información necesaria para a súa elaboración obtívose a partir dunhas
unhas 30 entrevistas con
usuarios de referencia do Concello, así como do estudo da documentación técnica e funcional
dispoñible.
A información incluída no informe pódese considerar exacta ata o 30 de xuño de 2018. No
apartado de anexos recóllense algunhas consideracións significativas
ativas sobre eventos ocorridos
con posterioridade.
En termos xerais, a situación actual do Concello pódese considerar satisfactoria, dentro da
precariedade.
Satisfactoria, porque a principal iniciativa levada a cabo, a implantación
implantación de Gestiona, resultou
un éxito, e supuxo unha mellora evidente na organización, xestión e eficiencia no traballo
administrativo, e no grao de eliminación do uso do papel. Faise imprescindible salientar a
importancia deste éxito, que non é o resultado
resultado máis habitual neste tipo de proxectos, que
acostuman a fracasar como consecuencia dunha mala xestión do cambio.
Pero tamén precaria, pola aparición de carencias e deficiencias de calado en todos os ámbitos
da aplicación das TIC: estratexia, uso efectivo
efectivo dos servizos dixitais, integración de datos e
sistemas, automatización dos procesos, presenza en Internet, criterios de xestión Smart,
S
etc.
Loxicamente estas limitacións constitúen ó mesmo tempo importantes oportunidades de
mellora.
As carencias indicadass fanse tamén evidentes ó analizarmos os distintos recursos: hardware,
software, metodoloxía e recursos humanos.
No eido do equipamento físico, destacan dous problemas de especial relevancia: a antigüidade
dalgúns
algúns equipos persoais, cun rendemento deficiente;; e os problemas de conectividade a
Internet, especialmente nas dependencias externas do Concello. Ambas situacións orixinan
perdas drásticas de produtividade nos usuarios afectados e polo tanto deberían recibir unha
atención prioritaria.
Pola contra, tanto
to os servidores como as impresoras, obxecto de investimentos recentes,
amosan un baixo número de incidencias e un alto grao de satisfacción por parte dos usuarios.
No ámbito do software,, destaca en primeiro lugar a implantación con éxito da plataforma de
administración electrónica Gestiona.
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Gestiona é unha solución funcionalmente bastante completa, con tecnoloxía moderna,
moderna
capacidade de evolución e cun forte apoio oficial que a converte practicamente nun estándar
para entidades como o Concello de Ponteareas.. Ademais ofrécese nunhas condicións
económicas inmellorables e acadou un alto grao de aceptación por parte dos usuarios.
Como analiza o informe, todas
odas estas vantaxes xustifican a aposta por manter Gestiona como
elemento nuclear do sistema de información do
do Concello, complementándoo con outras
aplicacións que ofrezan novas posibilidades ou resolvan as súas limitacións máis relevantes.
Fóra do ámbito de Gestiona,
Gestion a situación é bastante peor. Os sistemas de información
territorial, un dous elementos clave das solucións smart, apenas teñen presenza no Concello.
Pola súa banda, oss distintos departamentos, dentro da diversidade de situacións, pódese
afirmar que teñen máis ou menos cubertas as súas necesidades informáticas, pero en xeral
mediante solucións illadas e a miúdo baseadas en tecnoloxía obsoleta.
Esta dualidade derivada da incomunicación entre Gestiona e as aplicacións específicas de cada
departamento orixina duplicidades, erros e, en xeral, redunda nunha tramitación máis custosa
e menos eficaz.
O informe inclúe unha pequena análise estatística do nivel de satisfacción dos usuarios cos
recursos a súa disposición, tanto hardware como software. Os resultados da mesma permiten
identificar problemas concretos e suxerir posibles solucións.
Atópanse ausencias particularmente
rticularmente significativas no eido metodolóxico: dende a indefinición
dos procesos ata a inexistencia de boas prácticas axeitadamente documentadas. Detéctanse
tamén en xeral carencias formativas no conxunto do persoal, tanto no plano tecnolóxico como
no funcional. Pola contra o nivel de motivación dos usuarios resulta comparativamente
positivo.
A conxunción destes elementos orixina perdas
perdas evidentes de eficiencia, produtividade e
calidade na labor de tramitación. Para corrixir esta situación, faise necesario
necesar un traballo
continuado de definición, documentación, posta en práctica, difusión, formación e soporte,
para o que se propón estudar a creación dunha unidade específica dedicada a estas tarefas.
En relación con este último aspecto, bótase en falta tamén a figura do responsable de
administración electrónica, ou, cando menos, o recoñecemento da importancia das tarefas e
responsabilidades asociadas a este perfil nos modelos actuais de xestión.
No que respecta á normativa e lexislación, o Concello atópase, polo
polo xeral, en situación de
cumprimento razoable, ou en vías de acadalo, a través de iniciativas municipais ou da propia
actualización dos sistemas empregados,
empre
cun horizonte previsto para outono de 2018.
Froito da análise realizada, detectáronse aproximadamente
aproximadamente 80 posibles actuacións de mellora
de toda índole, profundidade e ámbito. A relación das mesmas, que haberá de servir como
punto de partida para a seguinte fase do proxecto, pódese atopar no epígrafe Resumo de
potenciais actuacións identificadas.
identificadas
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Introdución
O presente documento recolle os principais aspectos relacionados coa diagnose da situación
do Concello de Ponteareas
teareas respecto do uso das TIC para
ara a súa modernización administrativa.
Esta actuación corresponde á primeira fase do proxecto "Plan de dixitalización en relación co
programa Ponteareas, Hábitat Saudable", adxudicado a AFI Sistemas Informáticos.
A análise realizouse en base a entrevistas mantidas con traballadores de referencia do
Concello pertencentes á práctica totalidade das áreas
áreas de xestión municipal, mailo
mail estudo en
detalle da documentación funcional e técnica dispoñible para os distintos recursos existentes
no Concello.
A data de peche
he de recollida de información corresponde a xuño de 2018.
2018
O informe ofrece unha visión da situación do Concello segundo tres eixos distintos: as
principais áreas temáticas que conforman a administración electrónica; os recursos dispoñibles
(hardware, software,
tware, metodoloxía, recursos humanos); e o marco normativo.

Obxectivos
O presente informe constitúe o resultado principal da fase de diagnose ou auditoría, a primeira
das tres actuacións planificadas para o proxecto "Plan de Dixitalización en relación co
programa
rograma Ponteareas, Hábitat Saudable".
Como tal, o informe enmárcase necesariamente dentro do enfoque global deste último,
herdando os seus fins: servir de apoio técnico á oficina de proxecto DUSI e axudar a conformar
unha visión estratéxica, a medio prazo,
prazo, da modernización administrativa do Concello.
Con todo, ten sentido definir uns obxectivos específicos para a fase de diagnose.
diagnose
Dunha banda, preténdese obter unha imaxe actual, detallada,, transversal e axustada á
realidade da situación do Concello de Ponteareas en relación coa aplicación das TIC
(Tecnoloxías da Información e as Comunicacións), en todos os seus ámbitos, que permita:
•

•

Detectar carencias, limitacións, incidencias e riscos potenciais,
potenciais, como tamén puntos
fortes,
ortes, vantaxes e oportunidades. Todos estes elementos serán variables importantes
para a toma de decisións en relación con estratexia, investimentos, prioridades, etc.
Determinar a validez das iniciativas levadas a cabo ata agora,
agora, e a súa viabilidade como
base para accións futuras.

Doutra banda, deberá permitir identificar un conxunto de potenciais actuacións para a súa
análise en profundidade durante a segunda fase do proxecto.
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Grao de implantación actual da administración electrónica
trónica
Plan de modernización administrativa
O Concello de Ponteareas non dispón na actualidade dun Plan de Modernización
Administrativa (o que noutras entidades ás veces coñécese por Plan Director de Sistemas), é
dicir, un documento mestre que defina uns obxectivos en materia de modernización
administrativa e aplicación das TIC (Tecnoloxías da Información e Comunicacións),
Comunicacións) un
horizonte temporal, unha estratexia para alcanzalos e unha folla de ruta coas correspondentes
actuacións a levar a cabo.
O Concello de Ponteareas é consciente desta necesidade e, de feito, o presente proxecto, sen
ter o alcance dun Plan de Sistemas, cobre algúns dos principais elementos deste.
No ano 2016 o Concello de Ponteareas definiu un conxunto de indicadores seguindo a
ferramenta de valoración de Smart Cities de Red.es (unha folla de cálculo Excel que recolle un
amplo conxunto de aspectos de tódolos ámbitos relacionados coas cidades intelixentes, a
valorar
orar pola entidade), como parte da preparación da solicitude da axuda EDUSI. Fíxose unha
valoración tanto para a data de solicitude (2016) como da situación esperada no ano 2023.
Entendemos que podería resultar de interese actualizar estes indicadores á realidade
re
actual,
no ano 2018, antes de comezar a fase de contratación, como
o instrumento sinxelo para medir
os efectos acadados coas distintas actuacións. Nestes dous anos o Concello fixo importantes
progresos que tería sentido ter en conta en calquera valoración
valor
de impacto.
O Concello de Ponteareas conta tamén cun conxunto de iniciativas en distintos ámbitos
relacionados coas TIC (modernización do equipamento informático, nova infraestrutura de
comunicacións, definición e normalización de procedementos, adaptación
adaptación ó esquema nacional
de seguridade...), impulsadas tanto polo equipo de goberno como polos empregados públicos
dos departamentos involucrados, fundamentalmente Informática, que sen dúbida formarían
parte dese Plan de Modernización Administrativa. Cada unha destas
estas iniciativas ven recollida no
epígrafe correspondente deste documento.
Deste xeito podemos afirmar que a carencia ten un carácter maioritariamente formal e
organizativo (comparación e prioridade das distintas posibilidades),
posibilidades), máis que de fondo ou
o
contido.
POSIBLES ACTUACIÓNS IDENTIFICADAS
•

Actualizar a folla de cálculo de indicadores smartcity
smartcity de Red.es á situación actual.

Eliminación do papel
O grao de eliminación do papel conseguido no momento de redactar o presente informe,
aproximadamente 18 meses despois da implantación da aplicación de xestión de expedientes
(Gestiona), debe considerarse como moi elevado e supón un doss principais indicadores do
éxito da mesma.
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Debe salientarse que,, historicamente, os procesos equivalentes noutras entidades polo xeral
precisaban dun prazo de varios
os anos para acadar un nivel
niv semellante.
A implantación do expediente electrónico limítase óss novos expedientes e documentos, sen
pretender incluír procedementos anteriores á posta en marcha do sistema ou dos
do arquivos.
Esta restrición semella razoable en relación cos recursos e necesidades reais do Concello.
Os postos de dixitalización, en todos os departamentos e de xeito particular no Rexistro,
contan co equipamento axeitado
axeitad para levar a cabo esta tarefa,, en canto ó seu
dimensionamento e prestacións.
prestacións. As incidencias detectadas son pouco frecuentes e teñen que
ver na maioría dos casos con problemas de formato da documentación de orixe ou co proceso
diferido da ferramenta informática.
mática.
As principais excepcións identificadas en relación coa eliminación do papel son as seguintes:
•

•

•

•

Documentos específicos que precisan da sinatura do solicitante e non se achegan polo
portelo de Rexistro. Corresponde a unha situación moi frecuente en Servizos
Se
Sociais e
á realidade da dinámica da prestación destes servizos: non é nin vai ser razoable, no
curto ou medio prazo,
prazo esixir ó solicitante unha sinatura electrónica. Deste xeito
estimamos que neste ámbito ten lóxica manter a convivencia co papel.
Documentos
cumentos achegados por empregados do Concello que non utilizan ordenador
persoal (e por tanto tampouco Gestiona). O exemplo máis típico son as solicitudes
relacionadas con RRHH (vacacións, permisos, etc.) por parte de traballadores dos
servizos exteriores (limpeza, parques e xardíns, etc.). De novo é unha situación que vai
continuar cando menos no curto e medio prazo.
Documentos que se imprimen e dixitalizan cando o axeitado sería manter
directamente o formato electrónico orixinal. Hai distintos exemplos desta
de
circunstancia: certa documentación recibida en portelos externos ó Concello, informes
asinados polos axentes de Policía Local
cal e outros. En xeral, as excepcións detectadas
non teñen unha xustificación e pódense arranxar mediante actuacións relativamente
simples que detallaranse en cada caso. En ocasións os usuarios non son conscientes da
desvantaxe que supón escanear
escane o documento (perda do formato orixinal) de cara o
tratamento posterior do mesmo.
Documentación en formatos específicos.
específicos Algúns documentos, polo xeral pertencentes
a proxectos técnicos, mantense en formato papel ante a dificultade para escanealos
(tanto polo tamaño de certos documentos, por exemplo planos en A2 ou superior;
super
como, en algúns casos, pola estrutura e presentación da documentación).
documentación). En xeral
para estes interesados non supón ningún problema achegar unha copia da
documentación en formato electrónico, polo que o Concello podería convertelo nunha
obriga.

O proceso de dixitalización non se acompaña en ningún caso dun proceso de OCR (do inglés,
Recoñecemento Óptico de Carácteres).
Carácteres). Teoricamente os equipos de escaneado dispoñen desta
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funcionalidade, pero non se está a utilizar. Habería que analizar a compatibilidade da mesma
co proceso de achega automática de documentación escaneada
escane
de Gestiona.
POSIBLES ACTUACIÓNS IDENTIFICADAS
IDENTIFICADA
•

•
•

Corrixir accións de impresión e escaneado innecesarios de documentos electrónicos.
o Definir o procedemento de achega de documentación procedente de portelos
electrónicos externos.
externos
o Revisión da configuración da sinatura electrónica do persoal de Policía Local.
Requirir a achega dunha
unha copia dos
d proxectos técnicos en formato dixital.
Análise da funcionalidade OCR dos escáneres.

Uso dos servizos dixitais
O grao de utilización dos servizos dixitais do Concello por parte da cidadanía (persoas
(
físicas e
xurídicas)) de Ponteareas é moi escaso.
Como exemplo, o número medio de entradas no rexistro electrónico rolda as 70 mensuais
(dun total de arredor de 900 asentos mensuais).
É importante salientar que ata o momento a implantación
implantación da ferramenta Gestiona dirixiuse
fundamentalmente cara a xestión interna de expedientes (acertadamente dende o noso punto
de vista),, e que as posibilidades dispoñibles na sede electrónica son limitadas e céntranse nos
elementos comúns do procedemento.
proced
Como exemplos:
•

•

•

•

O interesado non ten posibilidade real de coñecer o estado dos seus expedientes (de
feito a tramitación interna non recolle un concepto de "estado" como tal), aínda que a
Sede Electrónica inclúe unha sección con esta finalidade. Si pode
ode consultar as súas
entradas de rexistro, notificacións electrónicas, datos persoais, e outra información.
O interesado pode presentar solicitudes a través de rexistro electrónico, pero na
actualidade só está operativa a opción de instancia xenérica ou queixas/
queixas/suxestións, o
que limita moito as opcións do cidadán.
O catálogo de trámites recolle a información específica dun amplo conxunto de
trámites, pero os elementos necesarios para a implementación práctica de cada un
deles están pendentes (formularios específicos, validación de documentación, pasarela
de pago no seu caso...).
Outros elementos contan con seccións específicas que si están operativas (de
conformidade coa normativa ou lexislación) como a presentación de facturas,
validación de documentos, taboleiro de anuncios, perfil do contratante, e outros.

En xeral, os servizos e opcións dispoñibles cobren aspectos xenéricos e son de maior utilidade
se cadra para as empresas que para o cidadán de a pe. Por exemplo, para unha empresa que
contrata co Concello de Ponteareas, a meirande parte da comunicación, emisión e seguimento
de notificacións, achega de documentos,
documentos, sinatura do contrato e outros trámites
trámi
similares
pódense realizar de xeito totalmente dixital sen necesidade de ningún desprazamento á Casa
do Concello.
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En calquera caso, este
ste grao escaso de penetración do uso da administración electrónica non
supón unha excepción se non que se corresponde coa realidade da práctica totalidade das
entidades.
O Concello de Vigo pode servir como referencia, xa que, dunha banda, leva máis de 15 anos
ofrecendo servizos de administración electrónica ós seus cidadáns, e, doutra, publica un
"observatorio da administración
ración electrónica" con estatísticas actualizadas e series temporais
do uso
so de cada un dos seus servizos.
Fonte: https://sede.vigo.org/expedientes/admelectronica/?lang=es#gr1
A práctica totalidade dos gráficos de evolución seguen un patrón moi similar. Por exemplo, nos
accesos ó cartafol do cidadán mediante certificado dixital, detectamos un crecemento sostido
pero moi miúdo durante case 10 anos e só a partir do ano 2017 prodúcese o incremento
explosivo dos accesos.

Os motivos para ese despegue non son evidentes,
ev
pero en primeira instancia pensamos que
responden a unha combinación de madurez dos servizos, familiaridade dos cidadáns coas
coa
tecnoloxías e difusión
n das posibilidades dispoñibles.
De cara os intereses do Concello de Ponteareas, a lectura desta situación
situación debe ser, dunha
banda, a necesidade de acadar un determinado nivel de servizo para que os cidadáns
percíbano como interesante, e, doutra, a necesidade de aproveitar o actual momento para dar
resposta a unha necesidade real da cidadanía.

Automatización dos procesos
Se ben a implantación de Gestiona ten suposto
suposto un grande avance en canto á organización do
traballo dende o punto de vista documental (xeración e achega de documentos, almacenaxe
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centralizado e seguro, modelos estandarizados, circuítos
circuítos de sinatura, etcétera), non se pode
dicir o mesmo respecto dos procesos.
procesos
Atopamos unha dobre carencia no que respecta os procedementos:
•

•

Dunha banda, dende o punto de vista funcional (non técnico), bótase en falta unha
definición formal dos mesmos:
me
guías
uías de tramitación, modelos adaptados ó Concello,
definición de responsables das distintas tarefas,
tarefas, boas prácticas, aseguranza da calidade
dos datos achegados, prazos, etc. Non
N temos constancia de que nunca se fixese unha
consultoría de procesos no Concello de Ponteareas.. Recentemente lanzouse dende
Secretaría unha iniciativa para abordar esta situación, comezando polos Contratos
Menores, e existe a intención de ir cubrindo pouco a pouco outros procedementos,
principalmente os de ámbito transversal, pero o ritmo é lento e a situación á data de
redacción do presente informe é de indefinición practicamente xeral.
Ademais, a ferramenta empregada presenta algunhas limitacións no que respecta á
tramitación dos procesos. Gestiona é un xestor de expedientes que poderíamos
po
chamar "orientado a documento", a diferenza doutros sistemas "orientados a proceso
ou fluxo". Exemplos desta restricións poderían ser:
o En xeral, non existe un fluxo ou guía de tramitación para a maioría dos
procedementos. Estes veñen a ser carpetass nas que os diferentes actores que
participan na tramitación engaden documentos.
o Como consecuencia do anterior, o "estado" do expediente non se corresponde
de xeito automático coas tarefas realizadas, como ocorrería nun sistema de
xestión de procesos. De feito, o estado ben non existe ou ben é un dato que os
funcionarios actualizan manualmente a medida que avanza a tramitación.
o De xeito similar, non existe control de prazos ou alarmas para o expediente.
o Si existen fluxos para tarefas específicas, case sempre
sempre orientadas a
documento: circuítos de sinatura, os chamados circuítos de tramitación de
documentos e similares.
o Algúns
lgúns procedementos específicos, como a xestión de subvencións, ou as
facturas, teñen unha tramitación propia distinta da xenérica. Nestes casos si
existe un fluxo sinxelo (secuencia simple de tarefas),
tarefas), e polo tanto unha xestión
do estado do expediente. Á vista da documentación técnica facilitada por
Espublico non parece que vaia ser doado ou incluso posible facer
desenvolvementos deste tipo por parte de terceiros, polo que a ampliación a
novas tipoloxías de procedementos condiciónase a evolución propia do
produto.
o Existen algunhas posibilidades de automatizar tarefas co conseguinte aforro
de traballo que non se están a aproveitar por falta de configuración axeitada
das mesmas. Por exemplo, completando a definición dos trámites na sede
electrónica, e engadindo os formularios específicos para cada un deses
trámites, é posible facer que os datos incluídos neses formularios se trasladen
de xeito automático
utomático ó expediente.
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É interesante salientar que a tendencia en materia de administración electrónica, tanto dende
a Unión Europea como dende os organismos relevantes do Estado (Ministerios, Red.es, etc.) é
cara a tramitación automática, e así o veñen manifestando
manifestando os responsables destas entidades
en todo tipo de publicacións, relatorios e eventos.
Espublico ten o criterio de seguir de preto calquera recomendación oficial e incorporala á súa
ferramenta Gestiona.. Exemplos desta traxectoria serían a adaptación
ión dos modelos conforme
ós cambios lexislativos, cumprimento dos estándares de seguridade e interoperabilidade,
integración con aplicacións ou utilidades oficiais, etcétera. Deste xeito, se a tramitación
automática convértese nunha realidade apoiada polos organismos oficiais, cabe supoñer que
Espublico abordará as modificacións necesarias en Gestiona. Aínda así, na actualidade este
tipo de melloras non están contempladas no seu roadmap de novas funcionalidades.

Integración con outras entidades e AAPP
Actualmente
lmente o grao de integración con outras administracións públicas é limitado.
Dunha banda, disponse dos conectores incluídos en Gestiona:
•
•
•

Enlace con cl@ve para identificación, autenticación e sinatura electrónica.
Notific@ como plataforma de xestión
xestió de comunicacións
nicacións e notificacións electrónicas
(saíntes, o enlace non cobre de momento as entrantes).
FACe para a xestión de facturas electrónicas.

O Concello de Ponteareas ten asinado o convenio coa Xunta de Galicia para a xestión do
Portelo Único, de xeito que no
no Rexistro do Concello préstase o servizo de recollida das
solicitudes, comunicacións e documentación que os cidadáns presenten cara as distintas
Consellerías da Xunta de Galicia. Esta operativa realízase a través do sitio web do Portelo Único
da Xunta, sen
n existir integración entre as aplicacións. O volume de traballo que supoñen estas
operacións é considerable, arredor de 400 asentos mensuais (como referencia, o rexistro
propio do Concello recolle unhas 900 entradas mensuais).
Algo semellante ocorre coas entradas dirixidas á AGE (Administración General del Estado). De
novo, a operativa realízase de xeito manual a través dun sitio web específico. Neste caso o
volume de asentos é moito menor, pero aparecen outro tipo de complicacións como a
necesidade de empregar
regar unha aplicación específica para xerar os oficios de remisión e
limitacións derivadas dos permisos de usuario.
Os anteriores parágrafos refírense ás
ás saídas (entradas no Concello que en realidade son saídas
cara a outras entidades). En canto as entradas (solicitudes presentadas en terceiras entidades
das que o Concello é destinatario), o proceso é totalmente manual. Periodicamente, os
usuarios acceden ós sitios web destas entidades ou plataformas (Portelo Único, Rexistro MAP,
Notific@), descargan manualmente as solicitudes e rexístranas, tamén manualmente, en
Gestiona.

ESTRATEXIA PONTEAREAS, HABITAT SAUDABLE
Espublico desvelou recentemente os seus planes de desenvolvemento daa plataforma Gestiona
para os próximos meses,, e nas versións vindeiras ten previsto realizar unha serie de
integracións que han de mellorar a situación descrita con anterioridade. En particular, a
integración co SIR (Sistema de Intercambio de Rexistros) e co ORVE (Oficina de Rexistro
Virtual), previstas para setembro de 2018, deberían eliminar boa parte do traballo que
qu agora
mesmo estase a duplicar, co conseguinte aforro de tempo, esforzo e erros.
Noutras áreas do Concello as perspectivas non son tan boas: os usuarios teñen a obriga de
reportar as súas tarefas a través de aplicacións Web de outras entidadess, sen integración
algunha, o que esixe duplicar ou, en ocasións, incluso triplicar
triplica o traballo. Por exemplo:
•

•
•

En servizos sociais, a xustificación das intervencións debe realizarse a través do
sistema SIUSS (proximamente tamén a través da aplicación do HSU), pero tamén teñen
que xestionar os expedientes en Gestiona. Esta situación supón unha carga
administrativa enorme, por duplicado, que se engade á súa labor como traballadoras
sociais.
O mesmo caso preséntase cos servizos do CIM e as aplicacións Xestión de CIM e
Participa
ipa 1420 da Xunta de Galicia.
Algo semellante ocorre coa xestión de subvencións, que require unha tramitación na
Web específica do organismo ofertante (Xunta de Galicia, Deputación de Pontevedra,
Ministerios, etc.),
.), máis a xestión interna do expediente en Gestiona. No caso da AEDL,
engádese a necesidade de reportar
reporta o seu traballo a través da aplicación XATEmprego
da Xunta de Galicia.

As integracións necesarias para eliminar estas duplicidades é pouco probable que sexan
abordadas por Espublico, xa que en xeral
xeral trátase de organismos autonómicos ou provinciais
provi
que non teñen interese fóra
ra de Galicia.
A Deputación de Pontevedra pola súa parte mostrou pouco interese en asumir estas melloras
nun primeiro acercamento a estas cuestións mantido no mes de xuño.
Noutros ámbitos non existe ningún tipo de integración coas entidades (xulgados, catastro,
cat
colexio oficial de arquitectos, DGT...) ou ferramentas (LEXNET, Galatea, boletíns oficiais, etc.),
nin tan sequera unha primeira análise preliminar das mesmas.
POSIBLES ACTUACIÓNS IDENTIFICADAS
•

•
•

Poñer en práctica distintos axustes relacionados coa configuración dos postos de
traballo e os permisos de usuario do rexistro para corrixir algunhas incidencias
detectadas.
Seguimento das integracións previstas en Gestiona para a súa posta en marcha cando
estean dispoñibles.
Análise en maior profundidade das necesidades e posibilidades de integración coas
aplicacións de Servizos Sociais (SIUSS/HSU).
(SIUSS
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Presenza en Internet
O principal activo e referencia de calquera entidade en Internet
Internet é o seu sitio web. No caso do
Concello de Ponteareas, a páxina web municipal (https://ponteareas.gal)
(http ://ponteareas.gal) cubre as necesidades
máis básicas en cuanto a presenza do Concello, pero resulta,
resulta cando menos, mellorable.
En primeiro lugar, o deseño e aspecto xeral da páxina resultan anticuados para os estándares
de hoxe en día, na maioría dos aspectos: acumulación da información, ausencia dunha
organización efectiva dos contidos, disposición en tres columnas, uso de multitude de banners
a elementos externos nas columnas
columnas laterais, desproporción entre textos e imaxes/iconos, etc.
Por suposto non se empregan patróns modernos como SPA (sitios web dunha páxina con
navegación simple).

Dende o punto de vista técnico, a Web está deseñada mediante a ferramenta CMS (do inglés,
inglé
Sistema de Xestión de Contidos) WordPress, un produto de ampla difusión no mercado. Con
todo, hai motivos para pensar que ou ben a versión do mesmo empregada é bastante antiga
(WordPress existe dende 2004), ou ben os contidos desenvolvéronse con criterios
criteri de hai dez
ou quince anos. As carencias máis evidentes son:
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•

•
•
•

•

Ausencia de soporte multiplataforma: o sitio Web está deseñado exclusivamente para
escritorio, o que o fai pouco axeitado para a navegación en dispositivos móbiles.
Nunha primeira instancia o accedermos ó dominio ponteareas.gal no móbil diríxenos a
unha páxina alternativa, pero dita páxina non ten contido algún e o usuario remata
visitando a web estándar, coa conseguinte pobre experiencia de navegación.
Ausencia de elementos interactivos: animacións,
animacións, compoñentes de interacción co
visitante, etc.
Pouco uso das tecnoloxías estándar de desenvolvemento web actuais: tan só algo de
código Javascript e compoñentes incrustados máis ben sinxelos.
Ausencia de opcións de accesibilidade (ou, cando menos, dificultade
dificultade para atopalas). En
calquera caso non se da cumprimento á Directiva 2016/2102 da UE sobre a
accesibilidade dos sitios Web e aplicacións para dispositivos móbiles dos organismos
do sector público, que debería tomar efecto antes de setembro de 2018 mediante a
súa transposición á lexislación española.
Pouca presenza das redes sociais nas que participa o Concello na propia páxina Web
(unicamente o visor de twits estándar).

En canto á calidade dos contidos, chama a atención o contraste entre a información
informaci
de
actualidade (novas, eventos) e o resto das seccións informativas da páxina.
A actualidade do Concello ten un reflexo dinámico tanto na páxina Web municipal como nas
redes sociais nas que participa o Concello (Twitter, Facebook). Diariamente engádense varias
entradas a través dos diferentes canles (webs municipais, páxinas de Facebook do Concello, de
d
Turismo e Comercio, e do CDL),
CDL conta de Twitter oficial do Concello, etc. O Concello adquire
deste xeito unha imaxe áxil e dinámica.
No apartado negativo, dentro dos contidos de actualidade, destacamos dous aspectos:
•
•

Os compoñentes de axenda e anuncios da web non presentan contido, polo que o
visitante que accede ós mesmos pode levar unha mala impresión.
O grao de resposta da cidadanía as publicacións nas redes sociais semella baixo
(número de likes,
s, comentarios, retweets, etc.), o que limita a difusión das mesmas e
pode indicar falta de difusión ou interese.

En canto o resto dos contidos de carácter máis estático,, en particular os relativos ós servizos
municipais,
nicipais, apenas se actualizan e, nalgúns casos, están moi obsoletos. Por exemplo, na
sección de deportes, atopamos imaxes de instalacións que non se corresponden coa situación
actual das mesmas, ou clubs que desapareceron hai anos pero aínda aparecen na listaxe.
l
Ou a
sección do arquivo histórico, que eliminouse por completo da páxina web na última
remodelación, e agora só é accesible a través da web da Deputación de Pontevedra.
Semella evidente que o motivo desta diferenza está na asignación de recursos humanos
hu
a
estass tarefas: as primeiras son responsabilidade do gabinete de prensa, mentres que ninguén
se ocupa das segundas.
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En canto óss contidos relacionados coa sede electrónica e outros elementos de carácter
administrativo (perfil do contratante, portal de
de transparencia, vídeos dos plenos, etc.), a
maioría dos mesmos veñen cubertos pola ferramenta de xestión de expedientes (Gestiona).
Atopamos que en algúns casos estes compoñentes están máis enfocados ó cumprimento
formal da lexislación ou normativa que a prestación dun servizo real e práctico. Por exemplo:
•

•

•

No portal de transparencia publícanse, entre outros, tódolos decretos,
decretos como esixe a
lei, pero resulta completamente inútil, xa que un cidadán que, por exemplo, quixese
atopar un decreto de aprobación dun contrato menor en particular, tería que navegar
pola listaxe completa (dende a implantación de Gestiona hai 18 meses, máis
mái de 600
entradas,, case 30 páxinas a percorrer, e crecendo cada día)) e abrir individualmente
cada arquivo xa que os nomes dos mesmos non reflicten o contido.
O perfil do contratante presenta algunhas incidencias, posiblemente orixinadas na
tramitación interna.
rna. Por exemplo, a data de 18 de xullo aparece a mesma licitación
publicada dúas veces.
O catálogo de procedementos contén certa información de utilidade sobre cada
trámite, pero de carácter xenérico, sen incluír os elementos específicos do Concello
(por exemplo, ligazóns a ordenanzas municipais).

Temos que sinalar que algunhas das limitacións anteriores responden a carencias no eido
organizativo, como a ausencia dun criterio para o nomeamento dos arquivos, máis que a
defectos da aplicación informática.
Xa para rematar o apartado dos contidos, chama
chama a atención a ausencia doutros idiomas
ademais do galego (castelán, inglés, portugués, etc.).
Por último, sinalar que o Concello carece de calquera tipo de App,
App, nin para a prestación de
servizos, nin para a difusión
ión de información municipal. Non supón ningunha sorpresa por canto
unha ferramenta deste tipo precisa un grao de madurez dos sistemas de información
municipais maior do que existe na actualidade. Corresponde, por así dicilo, a unha etapa
posterior da aplicación
cación das TIC.
POSIBLES ACTUACIÓNS IDENTIFICADAS
•
•
•
•
•

Remodelación da Web municipal.
municipal
Mellora da usabilidade dalgúns
dalgúns compoñentes de Gestiona (portal de transparencia).
transparencia)
Revisión de incidencias detectadas (por exemplo duplicados no perfil do contratante).
contratante)
Definición
ión de criterios organizativos para o traballo en Gestiona, como o formato de
nomenclatura dos arquivos.
arquivos
Deputación dos contidos do catálogo de procedementos (revisión da información,
creación dos compoñentes necesarios para a tramitación electrónica).
electrónica)
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SmartGovernment
O termo SmartGoverment ou goberno intelixente ten unha definición difusa que comprende
aspectos relacionados coa participación da cidadanía nas políticas públicas, o uso das TIC para
mellorar a calidade da información na que se basean as decisións ou a innovación pública.
Supón unha extensión do concepto de Goberno Aberto ou Open Government, en tres eixos
principais: integración das demandas e preferencias da cidadanía, aumento do grao de
transparencia e achegamento ó máis amplo conxunto posible
p
da sociedade.
No contexto do presente proxecto, cando falamos da aplicación das TIC para acadar un
goberno intelixente, o concepto clave é a interoperabilidade,
interoperabilidade, que permite poñer en común
información de distintas fontes (os diversos sistemas de xestión
xestión municipais, sistemas externos,
participación cidadá, datos de sensores,
sensores, información histórica, información territorial, etc.)
para mellorar a calidade da mesma ó longo de todo o proceso de xestión coa conseguinte
mellora desta última.
A situación actuall no Concello de Ponteareas está lonxe do mínimo necesario para abordar un
proxecto destas características, a pesar dos avances nos últimos dous anos. Os principais
impedimentos son dous:
•

•

Inexistencia ou falta de calidade nos datos máis básicos, os que se atoparían no núcleo
de calquera sistema smart. Algúns exemplos:
o A base de datos de terceiros presenta multitude de entradas duplicadas.
Precísase unha depuración do contido actual e a definición dun procedemento
de creación de novos terceiros que evite a repetición
repetición destes erros en adiante.
o Non existe unha base de datos de territorio (rueiro) normalizada.
o Numerosos expedientes sen tipoloxía específica (baixo o denominador común
de "xenéricos").
o Unha maioría de expedientes non teñen os seus datos básicos cubertos.
cube
o Ausencia de información xeorreferenciada que permita incorporar
incorpora o criterio
territorial.
Falta de interoperabilidade entre os distintos sistemas de información. Cada aplicación
é unha illa allea ó resto. A única integración prevista a curto prazo é a que conecta a
xestión de expedientes co PMU. O resto dos sistemas son independentes: policía local,
l
persoal/nóminas, área económica, tanto interna como externa (ORAL), catastro,
servizos sociais, CIM, xestión de incidencias...

Corrixir estas dúas deficiencias terá que ser necesariamente
necesariamente o primeiro paso para abordar
iniciativas de calquera tipo no ámbito
ámbito smart: información agregada de maior calidade;
incorporación de criterios de poboación e territoriais/xeográficos; mellora do fluxo de
información entre os distintos departamentos; aliñamento coas necesidades, demandas e
preferencias da cidadanía; capacidade
capacidade de seguimento de certos indicadores en tempo real;
cadros de mando para facilitar
facilita a toma de decisións; iniciativas Open Data, etc.
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POSIBLES ACTUACIÓNS IDENTIFICADAS
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Depuración dos datos de terceiros (avaliar se chega coa utilidade incluída en Gestiona,
ou é necesario un proceso máis profundo na base de datos).
Definición dun procedemento que evite a aparición de duplicados de terceiros.
Homoxeneización do rueiro (Espublico ten previsto incorporar un rueiro oficial nunha
próxima versión de Gestiona, que podería servir de base).
base)
Eliminación do uso dos procedementos xenéricos (formación de usuarios, revisión do
catálogo, guía de boas prácticas).
prácticas)
Desenvolvemento de guías de traballo para distintas tipoloxías
tipoloxías de procedementos en
Gestiona, como se fixo cos contratos menores, para que a información dos mesmos
sexa máis completa e rigorosa. Trátase dun traballo continuo e de moito alcance, para
o que sería axeitado definir unha unidade/oficina/equipo de definición
definición de procesos.
procesos
Xeorreferenciación dos expedientes a través da referencia catastral ou dirección (rúa e
número).
Revisión e depuración da información xeográfica procedente do proxecto DepoGap
por parte dos técnicos especialistas de cada eido.
eido
Avaliar as alternativas de conectividade entre as distintas aplicacións informáticas
existentes ou que se prevé incorporar a curto prazo.
prazo
Definición dun modelo de interoperabilidade, en liña coas directrices do ENI, para todo
o conxunto de sistemas de información do Concello.
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Tecnoloxías e ferramentas dispoñibles
Infraestrutura hardware
Nesta sección facemos un repaso do equipamento dispoñible nos distintos servizos municipais,
municipais
en catro categorías: PCs, servidores, conectividade/redes e outros dispositivos (como
impresoras, escáneres, dispositivos móbiles, SAIs, etc.).
A continuación presentaremos
mos unha análise estatística do nivel de satisfacción dos usuarios co
devandito equipamento,
mento, realizada a partir das opinións de aproximadamente 25 usuarios de
referencia pertencentes á maioría dos departamentos do Concello.
Ordenadores persoais
Dentro dos postos obxecto do estudo, que abarcan a práctica totalidade dos servizos
municipais, oss equipos corresponden en tódolos casos a ordenadores de escritorio,
escritorio coas únicas
excepcións das dúas workstations
workstation de Oficina Técnica e un equipo portátil asignado ó servizo
AEDL e que se utiliza para diversas tarefas comúns (por exemplo proxección no salón de
plenos).
Os equipos dos usuarios entrevistados poden calificarse como PCs estándar para ofimática de
gama media (gama media enténdese no momento en que foron mercados, pero as súas
prestacións loxicamente van baixando
baixando a medida que pasan os anos, en relación
rel
cos
requirimentos do software).
Algúns PCs
Cs teñen unha antigüidade de máis de 8 anos. O Concello de Ponteareas
Pont
seguira
tempo atrás unha política de rotación de equipos, renovando os postos
tos en función das
necesidades, de xeito que os equipos usados substituídos asignábanse a outro posto. Na
actualidade xa non se segue esta política; os equipos substituídos danse de baixa. Con todo, o
ciclo de renovación segue a ser demasiado longo e os equipos máis vellos teñen un
rendemento moi pobre, que está a provocar
vocar baixas de produtividade evidentes,
evidentes cun impacto
económico moi superior ó custo da renovación do hardware.
hardware
Como exemplo destes problemas, podemos sinalar algunhas situacións observadas durante as
entrevistas:
•

•

•

Equipos sen sobrecarga de aplicacións activas (unha ou dúas aplicacións básicas de
traballo,, por exemplo Gestiona e mailo cliente de correo electrónico)
electrónico onde a apertura
dun arquivo PDF sinxelo leva máis de 30 segundos de espera. Detectouse este
problema en varios equipos da área económica, concretamente
concretamente nos postos do
Interventor Accidental e do Concelleiro de Facenda.
Equipos cun rendemento aceptable para ofimática pero insuficiente para traballo
técnico, como é o caso de varios postos da oficina técnica de enxeñería que executan
Autocad con moita
ita dificultade.
Equipos onde as necesidades do traballo xustificarían a utilización de dúas pantallas
(por exemplo en oficina técnica, onde é habitual traballar simultaneamente cun
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proxecto+informe, ou plano+cálculos), como de feito é habitual en outros Concellos,
C
pero que só teñen unha e non especialmente grande.
O departamento de informática ten definido un plan de modernización progresiva dos equipos
que pasa pola implantación de terminais lixeiros. A análise dos detalles técnicos e económicos
deste plan
n corresponde a seguinte fase do proxecto (avaliación de posibles actuacións), pero
en liñas xerais, os aspectos máis relevantes do mesmo son:
•
•
•
•

Aforro do custo por posto, que debe permitir unha renovación máis frecuente dos
mesmos cun mesmo nivel de investimento.
investi
Maior facilidade para tarefas como o mantemento e actualización dos equipos e o
software, realización de backups, etc.
Mellora dos aspectos relacionados coa seguridade informática e protección de datos.
Dependencia absoluta respecto da conectividade. Nunha configuración de terminal
lixeiro, sen acceso ó servidor os usuarios non poden realizar ningún traballo. Este
aspecto en particular é crítico dados os problemas actuais co acceso a Internet nas
dependencias
cias externas do Concello (servizos sociais, policía local, etc.).

Á vista destes
estes aspectos, e sempre suxeito a unha posterior análise en maior profundidade,
pensamos que a solución debe ter en conta os seguintes elementos:
•

•
•

Retrasar o inicio do plan como mínimo
mínimo ata ter comprobado o nivel de servizo acadado
coa nova infraestrutura de rede que se
se vai licitar proximamente, e/ou limitar o
lanzamento inicial ós postos da Casa do Concello.
Realizar unha implantación progresiva,
progresiva que permita distribuír os custos no tempo e
validar o correcto funcionamento da solución.
Posiblemente converxer cara a unha solución híbrida (onde
onde se asigne terminal lixeiro
ou equipo estándar segundo as necesidades de cada posto).

Por último, a pesar de que a ausencia de etiquetado nos equipos
equipos apunta cara a inexistencia
dun inventariado formal dos mesmos, en realidade si que existe pero a xestión realízase de
xeito automatizado a través
través dunha aplicación no Departamento de Informática
(OCSInventory).
POSIBLES ACTUACIÓNS IDENTIFICADAS
•
•
•
•
•

Plan de actualización de equipos persoais.
Avaliación das necesidades de renovación dos distintos postos e a súa prioridade en
función do impacto produtivo.
Análise do impacto de investimentos menores en postos específicos (por exemplo,
incorporar unha segunda pantalla).
pa
Definición, implantación e difusión dun procedemento para a solicitude de
substitución do equipamento obsoleto.
Análise da conveniencia de etiquetar fisicamente os equipos.
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Servidores
Os CPDs (centros de proceso de datos) municipais renováronse recentemente,
recentemente, non só para
mellorar o rendemento dos sistemas actualmente instalados nos mesmos, se non tamén, con
visión de futuro, para adaptalos ás necesidades vindeiras, en particular as derivadas dos planes
de migración cara a terminais lixeiros.
A nova configuración proporciona alta dispoñibilidade a través de dous CPDs independentes,
instalados en localizacións distintas e conectados a través de fibra de 40Gbps.
A configuración de cada un deles é moi parecida: 1 ou 2 servidores con 1TB de RAM total,
dobre
bre procesador de oito núcleos Xeon E5-2620,
E5 2620, e unha cabina de almacenamento con dobre
controladora e 20TB de capacidade (ampliables).
Conectividade e acceso a Internet
Repasamos neste apartado os aspectos relacionados coa conectividade dos equipos entre si e
con Internet.
Respecto do primeiro punto, o Concello dispón dunha infraestrutura de rede local co seu
correspondente dominio, o que pertencen a práctica totalidade dos equipos.
A única excepción detectada durante as entrevistas corresponde a algúns postos
post dos axentes
de Policía Local, que afirman "non ter acceso a certos recursos como o programa POL ou a
impresora por un problema de conexión".
conexión". É moi posible que máis que un problema
proble
de acceso
á rede sexa unha cuestión de configuración ou de formación destes
des es usuarios. En
E calquera caso
conviría revisalo e arranxalo.
Algúns departamentos ou grupos de usuarios manteñen certas prácticas de traballo típicas da
estrutura en rede local, como o uso de carpetas compartidas para o intercambio de
documentos. Esta práctica
tica non supón un problema grave, pero podería substituírse polo
equivalente en Gestiona (de xeito similar á organización dos manuais de usuario), coa principal
vantaxe daa garantía de seguridade (copias de respaldo automáticas sen depender dos
usuarios, facilidade para a xestión dos permisos, etc.).
No que respecta ó acceso a Internet, atopamos un problema importante, no tanto pola
velocidade do acceso, que, en xeral, os usuarios consideran axeitada, como pola caída do
acceso á mesma.
Debe salientarse que durante o período de realización das entrevistas ocorreu unha incidencia
grave que provocou o corte do acceso a Internet durante varios días en algúns departamentos
(por exemplo Policía Local). Esta circunstancia é excepcional pero reflicte a magnitude do
impacto que teñen estas situacións sobre o traballo dos usuarios.
Este problema afecta de xeito moi significativo ás dependencias externas do Concello.
Concello En
particular, comprobouse nos servizos de Policía Local, Estatística, Servizos Socials, CIM, CDL e
RRHH.
H. Tódalas aplicacións informáticas que utilizan estes usuarios para realizar
realiza o seu traballo
dependen da conexión a Internet, ben para acceder ó servidor instalado no Concello (PMU,
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POL, Savia), como a sistemas exteriores (aplicacións web da Xunta como SIUSS,
SIU Xestión CIM,
SIFO3, etc.) e por suposto Gestiona (arquitectura SaaS, validación mediante cl@ve, etc.).
No que respecta ós postos da Casa do Concello, só atopamos algunha incidencia illada, por
parte de usuarios que realizan unha grande carga de datos en
en sistemas externos, a miúdo nun
prazo moi pequeno (AEDL, Rexistro). Con frecuencia nestes casos o problema en realidade
corresponde á sobrecarga do sistema externo.
O Concello de Ponteareas está a tramitar a licitación dun novo concurso
concurso para mellorar
mellora a
infraestrutura
fraestrutura de conectividade (tanto
tanto entre as distintas dependencias do Concello como no
acceso a Internet dende cada unha delas),
delas), garantir un rendemento óptimo (a través dun SLA
ou acordo de nivel de servizo co provedor) e eliminar algúns dos riscos actuais
actuais (por exemplo os
derivados da dependencia dun único firewall).
Este
ste investimento, que en realidade non debe supoñer un incremento do custo anual para o
Concello debido á dinámica da evolución da oferta no sector informático (a relación
prestacións/prezo mellora continuamente por avances tecnolóxicos e/ou por baixada dos
prezos), debe resolver os graves problemas indicados.
A situación actual desta licitación é de estancamento. O PPT (prego de prescricións técnicas do
concurso) está redactado pero non así o PCAP (prego de cláusulas administrativas particulares)
nin se incoou o expediente de contratación (por cuestións orzamentarias). Debido á
importancia crítica desta actuación, conviría resolver esta situación coa máxima prontitude.
POSIBLES ACTUACIÓNS IDENTIFICADAS
NTIFICADAS
•
•
•

Revisión das incidencias detectadas en Policía Local respecto da rede local.
Lanzamento do concurso para a nova infraestrutura de conectividade.
Se o anterior resultase imposible ata a aprobación dun novo orzamento, identificación
de actuacións puntuais realizables a curto prazo para aliviar os problemas máis graves.

Outro equipamento
Dedicamos este epígrafe á análise doutros dispositivos complementarios.
O elemento máis salientable dentro deste conxunto son as impresoras.
O Concello renovou recentemente
ntemente o seu parque de impresoras multifunción,
multifunción polo que os
equipos son modernos e practicamente novos. Este feito se reflicte, como veremos máis
adiante, na opinión dos usuarios, que é moi positiva.
Respecto do reparto dos recursos entre os distintos servizos,
se
, decidiuse seguir a política de
"unha multifunción por planta". Esta solución semella axeitada xa que ofrece a mellor relación
entre produtividade e investimento.
Algúns usuarios mencionaron a necesidade de desprazarse a outro servizo (dentro da mesma
mes
planta), pero o entenden como unha incomodidade menor e non como un problema.
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Se cadra a única incidencia salientable ocorre en Servizos Sociais, onde a multifunción
compártese con outros departamentos do mesmo edificio. Isto pode
p
provoca
rovocar ocasionalmente
problemas de privacidade con certos documentos especialmente críticos (como os informes
das traballadoras sociais) se a impresión destes coincide con outros documentos de usuarios
alleos, podendo chegar no peor dos casos incluso á desaparición dos informes.
informes.
Para resolver esta situación, o Departamento de Informática ten previsto activar o sistema
uniFLOW (que introduce medidas como a identificación mediante tarxeta de usuario como
requisito para a recollida dos documentos impresos).
impresos Esta operativa elimina o problema, aínda
que é previsible que ó principio supoña unha certa incomodidade para os usuarios.
Se as novas impresoras multifunción contan coa aprobación da inmensa maioría dos usuarios,
non ocorre o mesmo coas impresoras persoais en aqueles postos que
que dispoñen delas.
Entendemos que, sendo mellorable, trátase dun inconveniente relativamente menor, existindo
a alternativa de usar as impresoras comúns.
Pola súa banda as impresoras de etiquetas que se utilizan en Rexistro son rápidas e fiables, e
os usuarios están satisfeitos coas mesmas.
En canto ós dispositivos para a dixitalización dos documentos impresos, cobren axeitadamente
as necesidades tanto dos usuarios ocasionais como dos postos nos que se realiza un escaneado
intensivo.
As multifunción poden
en escanear documentos de tamaño ata A3. Detectouse unha incidencia
con certos documentos complexos (proxectos técnicos nos que se mesturan formatos: A3 e
A4, simple e dobre cara) que non se están a dixitalizar correctamente, ben por limitación dos
equipos, ben por descoñecemento da configuración necesaria. Non é unha circunstancia
habitual pero conviría identificar a causa e, no seu caso, arranxala.
Os escáneres individuais dos postos de Rexistro cumpren correctamente cos requirimentos en
canto a velocidade
locidade e calidade. Ás veces xorden incidencias co achegamento automático dos
documentos escaneados ós asentos de rexistro en Gestiona, pero estass teñen que ver co
proceso diferido daa aplicación e non cos equipos.
Como se indicou con anterioridade, os dispositivos
positivos (multifunción e máis escáneres) dispoñen
da función de recoñecemento de texto (OCR), mais non se está a utilizar polo de agora.
Non consta a utilización de equipos SAI (sistema de alimentación ininterrompida) nos postos
de usuario, pero tampouco identificouse como unha necesidade, agás no caso concreto das
usuarias de Servizos Sociais. O edificio onde se atopan os Servizos Sociais non conta con
climatización, o que obriga a utilizar calefactores eléctricos en inverno e ventiladores no verán.
Con certa
erta frecuencia o aumento do consumo produce a caída do subministro, o que ocasiona a
perda do traballo non gardado e a imposibilidade de traballar durante o apagado.
apagado Esta
circunstancia podería xustificar a instalación de equipos SAI.
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En canto a teléfonos móbiles, deixando de lado a cuestión da sinatura (que se tratará máis
adiante na sección de software), as únicas queixas corresponden con usuarios que están a
utilizar os seus dispositivos persoais en circunstancias anómalas:
•

•

Os choferes do servizo de axuda
axuda a persoas con discapacidade teñen que realizar
frecuentes chamadas á oficina para consultar rutas, direccións, citas,
citas etc. asumindo o
custo das mesmas. Para limitar este consumo, ás veces fan chamadas perdidas á
oficina para que dende alí lles chamen a eles.
eles. Obviamente esta operativa non é a máis
axeitada.
As traballadoras sociais teñen que utilizar os seus teléfonos persoais nas visitas, o que
provoca que os usuarios teñan unha canle para contactar
contactar con elas sen citas nin
horarios nin control ningún, circunstancia
circ
que entendemos debería resultar
inaceptable.

Por último, os axentes de Policía Local dispoñen dunhas PDAs conectadas co servidor de
Recyges (a empresa que xestiona as
a multas) para as tarefas en mobilidade.
ilidade. O problema é que
estes dispositivos non dispoñen de conexión coas bases de datos da DGT, o que sería moi útil
para o seu traballo. Ó pertencer a unha empresa privada, os requirimentos de seguridade para
establecer dita conexión fan difícil atopar unha solución. Habería que estudar con certo detalle
deta
se existen alternativas.
POSIBLES ACTUACIÓNS IDENTIFICADAS
•
•
•

•
•
•

Posta en produción do sistema uniFLOW.
Comprobación da incidencia detectada en relación co escaneado de documentos que
mesturan simple e dobre cara e varios tamaños (A3, A4).
Análise en detalle do funcionamento do sistema OCR: opcións de configuración dos
documentos resultantes, posibilidade de achegalos a Gestiona (cando son varios),
elaboración dunha pequena guía de uso.
Avaliación da instalación de sistemas SAI nos postos máis
máis suxeitos a fallas do
subministro: viabilidade, custo, etc.
Definición dunha política de asignación de teléfonos móbiles municipais e resolución
das incidencias máis salientables.
Estudo de alternativas para a conexión coa DGT dende as PDAs dos axentes.

Nivel de satisfacción dos usuarios
Presentamos neste apartado unha pequena análise dos resultados de satisfacción dos usuarios
en base as respostas proporcionadas polos entrevistados.
A valoración das opinións dos usuarios fíxose conforme a seguinte táboa:
Opinión
Moi baixa ou baixa
Media
Alta ou moi alta

Puntuación
1
2
3
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Os resultados globais directos obtidos das entrevistas,
entrevistas, agregados, son os seguintes:

Total

Nº usuarios
27

PC
2,11

Rede
2,15

Outros
2,59

Observamos que a valoración dos ordenadores persoais e da conectividade son medios,
mentres que as impresoras e outros dispositivos recollen unha puntuación máis alta.
En realidade existen unha serie de factores que afectan ós resultados anteriores,
especialmente á valoración dos equipos, e que debemos
deb
considerar para obter unhas
conclusións máis realistas:
•

•

•

A selección de usuarios entrevistados da unha boa imaxe cualitativa da situación, pero
en termos cuantitativos existe unha desproporción entre o número de entrevistados
de distintos departamentos.
departamentos. Por exemplo, entrevistouse a todo o persoal de DUSI ou
Informática; a metade da OT; pero só a un axente de Policía.
O perfil dos usuarios entrevistados correspóndese maioritariamente con postos de
responsabilidade que dispoñen, en xeral, de equipos máis modernos.
modernos Como proba, en
varios casos (Tesourería, OT de Enxeñería, CDL),, os entrevistados indicaron que os seus
equipos persoais eran axeitados pero non os do seu persoal.
Nalgunhas entrevistas participaron varias persoas a un tempo (por exemplo, no caso
das traballadorass sociais), pero nos datos anteriores contan como unha soa entrada.

Introducindo na medida do posible esas correccións, obtemos os seguintes resultados:

Total

Nº usuarios
32

PC
1,91

Rede
2,19

Outros
2,56

Observamos que a valoración dos equipos persoais cae dúas décimas (un 10% do valor
diferencial máximo),
), situándose por debaixo da media e entrando na zona de valoración
baixa/moi baixa, mentres que a conectividade e o equipamento auxiliar manteñen as súas
valoracións media e alta respectivamente.
respec
A continuación analizamos os resultados segundo distintos criterios: perfil dos usuarios,
localización do posto de traballo e departamento o que pertencen.
Respecto do perfil dos usuarios, establecéronse tres categorías:
•
•

Directivo: equipo de goberno,
gob
habilitados nacionais.
Administrativo ou auxiliar administrativo.
administrativo
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•

Técnico, que inclúe: responsables de servizo, arquitecta, enxeñeiro, asesor xurídico,
AEDL, psicóloga CIM, traballadoras sociais e educadora familiar, axentes de Policía
Local.

Os resultados segundo o perfil son os seguintes:
Perfil
Administrativo
Directivo
Técnico
Total

Nº usuarios
11
3
18
32

PC
1,82
2,00
1,94
1,91

Rede
2,36
3,00
1,94
2,19

Outros
2,82
2,67
2,39
2,56

As principais conclusións son:
•

•

Os técnicos constitúen o conxunto máis crítico en xeral cos medios dispoñibles,
posiblemente polas características do seu traballo (dende o punto de vista TIC):
intensivo, diverso e complexo, e polo tanto máis esixente respecto do equipamento.
equipamento
Chama a atención a baixa valoración da
da conectividade, pero, como veremos, responde
á alta porcentaxe de técnicos en dependencias externas,
externas que é o factor crítico.
Os administrativos quéixanse case exclusivamente dos seus PCs, o que cadra co feito
de que en moitos casos son equipos antigos derivados
derivados doutros postos.

Respecto da localización do posto de traballo, diferenciamos simplemente entre Casa do
Concello e Dependencias Exteriores. Con este criterio os resultados son:
Localización
Casa Concello
Exterior
Total

Nº usuarios
22
10
32

PC
2,09
1,50
1,91

Rede
2,55
1,40
2,19

Outros
2,64
2,40
2,56

Chama inmediatamente a atención o contraste entre a valoración dos equipos e da
conectividade por parte dos usuarios que traballan no Casa do Concello e os que o fan en
dependencias exteriores.
eriores. O dato de conectividade era esperable á vista dos problemas
sinalados no informe, mais non así o dos equipos persoais. Semella evidente que a política de
modernización de equipos non afecta por igual ás outras dependencias; se cadra a canle de
solicitude non está a funcionar axeitadamente. En calquera caso conviría analizar as causas.
Por último, cara a análise respecto do departamento, fixemos a seguinte clasificación:
•
•
•
•
•

Área económica: intervención, recadación, tesourería
Oficina técnica: urbanismo, enxeñería
Servizos centrais: secretaría, asesoría xurídica, alcaldía, contratación,
contratación, rexistro
Servizos sociais e CIM
Outros
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Os resultados son:
Departamento
Área econ.
OT
Serv. centrais
SS e CIM
Outros
Total

Nº usuarios
6
4
5
6
11
32

PC
1,33
2,50
2,20
1,50
2,09
1,91

Rede
2,83
2,75
2,40
1,67
1,82
2,19

Outros
2,67
2,50
3,00
2,17
2,55
2,56

E as conclusións:
•
•
•

Os PCs da Área Económica
conómica e de Servizos Sociais precisan unha renovación urxente.
Os resultados amosan claramente o problema co acceso a Internet nas oficinas
externas.
A baixa valoración das impresoras en Servizos Sociais responde ós problemas
derivados de compartilas con outras áreas, xa analizados, máis cós equipos en si.

Software
Política de licenzas e software libre
A política actual do Concello de Ponteareas
Ponteareas respecto das licenzas de software xira entorno a
dous eixos: traballar exclusivamente con software legal, e impulsar o uso do software libre.
No primeiro eido, dende a Concellería de Novas Tecnoloxías, xunto co Departamento de
Informática, detectouse nestes
stes últimos anos o uso esporádico de licenzas ilegais de diversos
produtos comerciais por parte dalgúns departamentos ou usuarios. O Concello de Ponteareas
resolveu cada caso coa adquisición de licenzas legais (exemplo: Autocad),, a substitución por
unha solución
olución gratuíta ou de código aberto (exemplo: LibreOffice),, ou a eliminación do
software, segundo o caso.
Paralelamente, o Concello de Ponteareas está a promover o uso de software libre. A actuación
máis salientable neste ámbito foi a substitución de Microsoft
Microsoft Office (comercial e propietario)
pola alternativa LibreOffice (gratuíta e de código aberto). Esta iniciativa supón un importante
aforro anual para o Concello, e, aínda que provocou certo descontento entre algúns usuarios
acostumados á versión de Microsoft,
Microsoft, transcorridos uns meses pódese afirmar que o nivel de
aceptación é razoablemente alto.
A seguinte potencial actuación de máximo impacto sería a substitución do sistema operativo
Windows por unha alternativa de código aberto (algunha distribución de Linux), pero, a nivel
de usuarios, o Concello simplemente non está preparado en absoluto para facer ese cambio.
Semella máis real a posibilidade de ir trocando certas aplicacións auxiliares de carácter xeral
(como o cliente de correo electrónico, para aqueles
aqueles que non utilizan cliente web), ou, por
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exemplo, en caso de que se implante algunha solución de comunicación entre usuarios,
apostar por unha de código aberto.
Con todo, o Concello
ello de Ponteareas ten a necesidade evidente de interactuar con
c múltiples
axentes externos (veciños, empresas, outras entidades...), e non pode impoñer o seu criterio a
estes, particularmente nos casos nos que o propio Concello é beneficiario dos seus servizos
(por exemplo, cando solicita unha subvención).
Son comúns os casos en que,
que, como parte destas interaccións, o Concello ten que achegar
documentación, que o destinatario prefire nos formatos comerciais estándar (DOC, XLS, PPT,
etc.). Nestes casos resulta moito máis eficiente traballar directamente no formato obxectivo
que facelo en LibreOffice e tratar de adaptar o resultado final.
Por este motivo, é proveitoso para o Concello dispoñer dun certo número de licenzas
comercias, como de feito ocorre: o Concello dispón por exemplo dunha trintena de licenzas de
Microsoft Office ou Corell Draw.
Plataforma de administración electrónica
O Concello de Ponteareas implantou, nos primeiros meses do ano 2017, a plataforma de
administración electrónica Gestiona, da empresa Espublico.
A data de xuño 2018, a versión do produto segundo a
información incluída no mesmo (cliente web) é a 4.9.0. En
paralelo, atendendo á clasificación de versións que ofrece
Espublico na súa documentación de roadmap, a versión actual
correspóndese coa 2.12.2 (pertencente
ertencente á fase ENI 2.0).
Dentro do espectro de solucións de e-administración
e administración do mercado, Gestiona pertence o que
poderíamos chamar sistemas "orientados a documento", fronte a alternativa das aplicacións
"orientadas a fluxo ou procedemento".
Gestiona ofrécese na actualidade como unha solución integral completa,
mpleta, enfocada a garantir o
cumprimento de tódolos aspectos da Lei 39/2015, sen necesidade de adquirir módulos
adicionais.
Gestiona implántase en modalidade SaaS (do inglés, "Software as a Service" ou "Software
"S
como Servizo"), unha tipoloxía de prestación "baixo demanda" onde o provedor asume
tódolos aspectos do servizo: aloxamento (na nube), software, mantemento, soporte, etc. Os
usuarios do Concello de Ponteareas acceden ó sistema a través de navegador web, sen
necesidade de instalacións, agás unha pequena utilidade relacionada coa sinatura electrónica.
Aspectos funcionais: módulos do sistema
O diagrama funcional actual de Gestiona recolle os distintos elementos necesarios para dar
cumprimento ós requisitos
tos da Lei 39/2015 (se ben algúns atópanse aínda nas fases finais de
desenvolvemento).
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O módulo de sede electrónica intégrase na Web municipal e proporciona as seguintes
funcionalidades principais:
•

•
•
•
•

Rexistro electrónico:
o Identificación electrónica (mediante a utilidade oficial estándar cl@ve)
o Xestión da representación (Representa, @podera).
o Integración coa Plataforma de Intermediación de Datos para aforrar a
necesidade de presentar ata 80 tipos comúns de documentos.
o Sinatura electrónica (tamén mediante cl@ve).
cl@ve
Notificacións e comunicacións electrónicas.
Taboleiro electrónico.
Portal de transparencia.
Catálogo de trámites.

O módulo de rexistro de entrada/saída dispoñible actualmente (xuño) ofrece unha solución
completa á problemática estándar de rexistro previa á Lei 39/2015: xestión de asentos de
entrada e saída, terceiros, libros oficiais, notificacións en papel ou electrónicas, cumprimento
de estándar SICRES 3.0, achegamento automático da documentación dixitalizada, integración
con Notific@, etc.
ima versión esta funcionalidade vaise substituír polo novo Módulo de Oficina de
Nunha próxima
Asistencia en Materia de Rexistros, conforme os requisitos da Lei 39/2015: operativa de
asistencia ó cidadán por parte de funcionarios habilitados, integración co rexistro de
apoderados
poderados (@podera), conexión automática con outras rexistros a través do sistema SIR,
xeración de copia electrónica auténtica, funcionalidades de sinatura biométrica,
biométrica etc.
En principio este novo módulo deberá implantarse antes do mes de outubro de 2018.
Para
ara a mesma data está previsto que o novo módulo de xestión documental e arquivo
substitúa o actual módulo encargado de xestión e tramitación de expedientes.
Algunhas das funcionalidades
ncionalidades actuais manteranse
mantera
(catálogo de procedementos, circuítos de
tramitación,
ón, órganos colexiados, libros oficiais...), incorporando novas seccións para:
•
•
•
•

Clasificación arquivística e series documentais.
Actuacións administrativas automatizadas mediante selo de entidade.
Arquivo electrónico único.
Xestión de expedientes e documentos
document interoperables, a través de InSiDe,
InSiDe conforme ás
directrices ENI.

Por último, o módulo de sinatura electrónica ofrece un conxunto de servizos como os dous
portafirmas (un integrado na versión web de escritorio e outro para dispositivos móbiles) ou a
xestión daa sinatura centralizada na nube, ademais do soporte das tipoloxías de sinatura máis
comúns, sinatura múltiple, xestión da delegación, etc.
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Aspectos económicos
O Concello de Ponteareas dispón da aplicación Gestiona a través dun convenio asinado coa
Deputación de Pontevedra, en virtude do cal o Concello obtén, sen custo algún:
•
•
•
•

Uso da aplicación sen límite de usuarios.
Mantemento
antemento evolutivo do software (novas versións
actualizadas periodicamente).
periodicamente
Soporte
oporte de primeiro nivel (telemático).
(telemático)
Servizos de formación (segundo un plan de
formación continua da Deputación).

O convenio actual ten vixencia ata febreiro de 2021,, pero é razoable esperar unha renovación
do mesmo. De feito, a Deputación licitou recentemente o subministro dunha aplicación de
PMU (Padrón Municipal
nicipal de Habitantes) para os concellos
concellos da provincia, e incluíu nas
prescricións técnicas o requirimento
requirimento de integración con Gestiona, dando mostra da súa aposta
pola plataforma.
Aínda no caso de que o Concello tivese que asumir de forma propia o custo de Gestiona, o
importe do mesmo ascendería a un euro por habitante e ano, é dicir, uns 23.000€
23.000 anuais (máis
unha certa cantidade en función dos servizos adicionais), que seguiría a ser un importe moi
competitivo no mercado das solucións de e-administración.
e
Deste xeito, a barreira de entrada fronte a alternativas doutros competidores é moi alta, xa
que un hipotético provedor tería que ofrecer un produto tan completo como Gestiona, por un
prezo igual de competitivo, e asumindo o custo dos servizos necesarios
necesarios para a implantación:
configuración da aplicación, migración dos datos e documentos, formación de usuarios, etc.
Aspectos técnicos en relación coa capacidade de extensión do sistema
No ámbito da interoperabilidade
eroperabilidade (capacidade de comunicación con outras aplicacións
informáticas),, Gestiona ofrece unha solución moderna, totalmente baseada en estándares
está
e
adaptada ás directrices do ENI (Esquema Nacional de Interoperabilidad).
Dende o punto de vista técnico, os aspectos máis relevantes son:
•
•

•
•

•

Arquitectura REST (do inglés Representational State Transfer), un estándar para a
interoperabilidade a través de Internet.
Publica un API de Servizos Web RESTful que permite o acceso a un amplo conxunto de
recursos, organizados en espazos.
esp
Accédese a estes servizos a través de HTTP e a súa
representación e mediante JSON.
Utiliza SSL como canle segura para o intercambio de datos entre cliente e servidor.
Permite o uso de SSO (Single Sign On), tanto a través dun portal IDP (portal de
identidade)
ntidade) externo, como asumindo Gestiona ese rol. Esta funcionalidade permite
que os usuarios poidan acceder a varias aplicacións mediante unha única operación de
autenticación.
A nivel documental, conta
c
con:
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o
o
o

Unha
nha documentación técnica online extensa e bastante completa.
completa
Un
n canle de Youtube con vídeos demostrativos de uso.
Un
n conxunto de exemplos de código en distintas linguaxes
linguaxes de programación,
progr
en GitHub (a plataforma de desenvolvemento de software máis popular).

No que respecta á capacidade de extensión (posibilidade
posibilidade de substituír elementos do sistema
por outros para modificar o comportamento ou incorporar novas funcionalidades),
funcionalidades as
posibilidades actuais son moito máis reducidas, cando menos de acordo coa documentación
dispoñible:
•

•
•

Algunhas tipoloxías de expediente (como a xestión de subvencións e facturas)
presentan unha interface de usuario propia, distinta da xenérica, con elementos máis
avanzados como un fluxo secuencial de trámites. Isto demostra que é posible
personalizar a tramitación. Con todo, o mecanismo
mecanismo para facelo, se existe, non ven
recollido na información ou documentación técnica facilitada por Espublico. É
probable que se trate dun desenvolvemento a medida realizado por eles e non unha
alternativa utilizable externamente.
A ausencia dun motor
moto BPM (Business Process Manager ou "Xestión de Procesos") a
nivel de expediente limita o contido dos "trámites" ás operacións definidas no sistema.
O principal punto de extensión da funcionalidade do sistema son os circuítos de
tramitación, que permiten incorporar
in
operacións básicas.

Cara á nova versión anúnciase a posibilidade de realizar "actuacións administrativas
automáticas", certificadas mediante selo da entidade. Polo de agora descoñécense os detalles
da implementación desta funcionalidade, pero podería
podería supoñer un mecanismo de extensión
válido.
Valoración dos servizos
Como se indicou con anterioridade, o convenio entre o Concello de Ponteareas e a Deputación
de Pontevedra para o uso de Gestiona inclúe,
inclúe ademais do software, un conxunto de servizos
complementarios.
O servizo de mantemento evolutivo do sistema (actualización de novas versións) funciona
correctamente. A aplicación actualízase periodicamente sen apenas necesidade de
intervención do persoal técnico do Concello.
Con todo, o procedemento de actualización presenta unha desvantaxe:: non incorpora de xeito
automático os recursos propios do Concello da versión anterior (elementos do catálogo,
modelos, etc.). Actualmente, apenas existen recursos deste tipo (tan só unhas tipoloxías de
procedementos),, pero xa se detectou unha incidencia (desaparición dos procedementos
específicos do CIM e Servizos Sociais)
Sociais) e pode supoñer un problema moito máis grave no
futuro.
No apartado da formación, hai que distinguir entre a recibida durante a fase de implantación e
a que se ofrece periodicamente durante a vida útil da aplicación.
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No primeiro caso, considerando como obxectivo da mesma a capacitación básica do conxunto
de usuarios do Concello para realizar tarefas sinxelas en Gestiona, a formación pódese
considerar axeitada.
Sen embargo, unha vez superado ese nivel, actualmente os usuarios demandan unha
formación complementaria máis avanzada.
avanzada
Como parte do Plan de Formación Continua da Deputación de Pontevedra, está previsto
desenvolver proximamente unhas xornadas de formación en Gestiona, de xeito presencial no
Concello. Este paquete formativo ten un ámbito provincial e ven definido conforme as
necesidades xerais dos concellos da provincia.
Nunha reunión mantida recentemente co Servizo de Informática da Deputación de
Pontevedra, o Concello manifestou o seu interese en incluír neste paquete unhas sesións
dirixidas a usuarios avanzados, así como solicitou participar na definición dos contidos para o
futuro.
Estas xornadas van constituír o primeiro caso de formación continua,
continua, polo que non podemos
avaliar o servizo polo de agora.
Para rematar co servizo de formación, bótanse en falta algúns recursos complementarios das
sesións presenciais e os manuais,
manuais como vídeos formativos, canles máis abertas á participación
(foros), un sistema de axuda contextual máis amplo, etc.
En canto ó servizo de soporte, de novo convén diferenciar entre o soporte a usuarios e o
soporte técnico para programadores.
No primeiro caso, a experiencia de usuario resultou moi positiva en canto á atención,
cualificación e velocidade de resposta. Sen embargo, o contido non alcanzou o mesmo nivel
(solicitouse o catálogo de procedementos en formato electrónico, un documento básico, e
resultou imposible obtelo).
No caso da información técnica, a experiencia foi menos satisfactoria. Ante a necesidade de
estudar determinados aspectos técnicos do produto, en primeiro lugar solicitouse unha
entrevista con técnicos de Espublico (por Skype), opción que foi rexeitada. Seguidamente
enviouse un documento coas dúbidas técnicas,
técnicas, e foron necesarias varias semanas e múltiples
reiteracións da solicitude a través dos contactos comerciais para obter as respostas a algunhas
das preguntas (outras foron ignoradas). No apartado positivo,
positivo, a documentación técnica á que
se obtivo acceso
o resulta útil, completa e inclúe algún material de apoio como vídeos ou
exemplos de uso.
Non se inclúen no convenio,
convenio como é lóxico, os servizos que teñen relación coa versión
específica do Concello:
•

Configuración da ferramenta: usuarios, permisos, arquivos
arquivos mestres, parámetros do
sistema, etc. Este servizo asúmese dende o Departamento de Informática.
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•

Tarefas
arefas destinadas a personalizar a tramitación: xestión dos catálogos,
catálogo creación de
modelos de documento, definición de novos circuítos de tramitación,
tramitación etc. En xeral
estas tarefas non se están a levar a cabo.

Principais vantaxes e puntos fortes
f
de Gestiona
Ademais do aspecto económico, xa analizado, Gestiona destaca por unha serie de
características que comentamos de seguido.
En primeiro lugar, cubre moi axeitadamente as necesidades funcionais dos departamentos do
"núcleo administrativo"" do Concello: Rexistro, Área Económica, e moi especialmente,
Secretaría.
De feito, pódese afirmar que o produto está deseñado dende o punto de vista da Secretaría
Xeral, con
n especial atención as cuestións legais e de procedemento, e un conxunto de potentes
ferramentas auxiliares como a xestión de órganos colexiados, libros oficiais, etc.
Outro punto forte de Gestiona é a facilidade de uso, baseada en:
•
•
•

Requirimentos técnicos moi simples: navegador web estándar.
Interface de usuario limpa, sinxela e intuitiva.
Funcionamento homoxéneo do conxunto da aplicación.

En xeral, o produto acada un alto grao de satisfacción por parte dos usuarios. O Concello de
Ponteareas non é unha excepción,
epción, como se amosará con maior detalle nun epígrafe posterior.
A satisfacción dos usuarios é o indicador clave da xestión do cambio, que a su vez representa o
aspecto máis critico en calquera proxecto de implantación da administración electrónica. O
elevado grao de aceptación acadado polo sistema en tan só 18 meses resulta polo tanto moi
valioso e constitúe o principal argumento, xunto co aspecto económico, en favor da
continuidade do sistema.
Con varios miles de implantacións, Gestiona converteuse no estándar de facto en solucións de
administración electrónica para entidades de pequeno tamaño en España. Esta ubicuidade
xera vantaxes competitivas para Espublico: economías de escala; poder de negociación e
influenza nos organismos oficiais; e incluso privilexios
privilexios especiais como a dispoñibilidade dun
nodo propio de acceso á rede SARA (en teoría reservado a organismos públicos). Estas
vantaxes orixinan a súa vez beneficios para os clientes como o Concello de Ponteareas.
Outro punto forte de Gestiona é a súa arquitectura tecnolóxica, en particular a capa de
interoperabilidade. Deseñada conforme ós estándares actuais de interoperabilidade e ás
directrices do ENI, esta arquitectura facilita o desenvolvemento de integracións tanto con
produtos de terceiros fabricantes
antes como con outros sistemas ou utilidades da administración.
Como consecuencia do anterior, Gestiona conta con un enorme número de conectores (pezas
de software que se encargan das tarefas necesarias para comunicar entre si dúas aplicacións
informáticas)) xa desenvolvidos, cun dobre criterio:
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•
•

Espublico asume o desenvolvemento das integracións con sistemas oficiais e vainas
incorporando progresivamente ó produto.
Pola contra, teñen que ser os fabricantes doutros produtos comerciais os que
desenvolvan a integración
egración con Gestiona. Como consecuencia, a propiedade destes
conectores é do fabricante
fabrican (ou, nalgúns casos, da entidade
tidade receptora dos traballos,
cando a integración realízase
realízase como parte dun proxecto). De calquera maneira estes
conectores non forman parte do produto estándar Gestiona e débese estudar en cada
caso a dispoñibilidade, aplicabilidade e importe asociados a cada un deles.

Por último, pero non menos importante, unha das forzas de Gestiona, e de Espublico en xeral,
é a súa capacidade de evolución e adaptación ante os cambios, especialmente no ámbito
ám
lexislativo.
De feito, historicamente, a principal liña de negocio de Espublico é a súa plataforma de
contidos para a Administración Local (formularios, informes, modelos, etc.),
etc sendo un dos seus
principais
pais factores de éxito o grao de actualización.
Carencias funcionais
Nesta sección faise un repaso por aqueles aspectos de Gestiona onde o produto quédase curto
en comparación con outras soluciones do mercado.
A principal carencia funcional de Gestiona deriva
iva da ausencia dun motor de procesos a nivel de
expediente.
Como se indicou antes, Gestiona é unha solución orientada a documento, non a fluxo ou
procedemento. Isto quere dicir que o elemento básico ou nuclear do seu modelo é o
documento, e os demais defínense
defí
en relación con este. Así, en Gestiona,
Gestiona simplificando, o
expediente enténdese como unha carpeta que almacena os documentos.
Pola contra, nun sistema orientado a procedemento, o elemento central é o fluxo, o diagrama
que recolle as distintas tarefas necesarias
n
para completar a tramitación
tación e a súa relación entre
si.. Neste modelo o documento perde peso relativo, converténdose, de novo simplificando, nun
dos posibles resultados da realización dunha tarefa.
Os sistemas baseados en fluxo utilizan unha tecnoloxía
tecno
denominada BPM (do
do inglés, Business
Process Mnagement, ou "xestión
xestión de procesos de negocio")
negocio para controlar o estado do
expediente e actualizalo conforme ocorren eventos relacionados con este (por exemplo, ó
completarse unha tarefa,, o sistema evoluciona
evolucio activando a seguinte).
). Un BPM pode ofrecer
información moi valiosa en relación co estado dos expedientes, como a lista de tarefas dun
usuario (a relación das tarefas activas, de entre o conxunto de expedientes, das que é
responsable o usuario), cálculos de carga de traballo, tempos medios de execución de
trámites, etc. Tamén resulta sinxelo nestes sistemas estender o concepto de trámite.
O enfoque de fluxo é particularmente axeitado en entidades con moitos usuarios responsables
de pequenas tarefas simultaneamente
aneamente en un gran número de expedientes. Nun Concello de
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tamaño pequeno como é o de Ponteareas, esta situación non é a máis común polo que a
carencia ten unha importancia relativamente menor.
As funcionalidades mencionadas nos parágrafos anteriores non están dispoñibles en Gestiona.
Pero se cadra a maior limitación en relación con este aspecto é a indefinición do estado do
expediente, como referencia global da situación de tramitación do mesmo, por exemplo, como
dato clave para informar ó cidadán. Dado que
que Gestiona non conta cun BPM que manteña
automaticamente o estado, a única alternativa é definilo como un campo de información na
ficha do expediente e actualizalo manualmente a medida que avanza a tramitación.
Aínda que poida parecer un paradoxo dada a súa condición de xestor orientado a documento,
Gestiona presenta algunhas limitacións importantes en relación coa xestión documental. De
feito, Espublico define Gestiona como un xestor documental, pero o produto carece dalgunhas
funcións básicas habituais nos DMS (Document Management System, Sistema de Xestión
Documental). As máis importantes:
•
•
•

Xestión das revisións dos documentos.
Buscas baseadas nos parámetros (autor, data, título, etc.) e contido dos documentos.
Utilización de metadatos. Gestiona almacena os metadatos obrigatorios segundo o ENI
pero actualmente non fai uso destes.

Para ofrecer estas e outras funcionalidades avanzadas de xestión documental, moitos
m
sistemas
de administración electrónica intégranse cun DMS (Alfresco é o máis coñecido) a través duns
protocolos estándar, dun xeito similar o que ocorre coa base de datos.
datos. Gestiona
Ges
non segue
esta estratexia; pola contra, utiliza tecnoloxía propia.
Espublico anuncia importantes melloras no ámbito da xestión documental para a versión ENI
4.0, previstaa para outubro de 2018. Deste xeito espérase dar cumprimento ós requirimentos
en materia de xestión documental e arquivo derivados da Lei 39/2015.
Outro aspecto mellorable en Gestiona é a xestión de alarmas e prazos.
O sistema conta cunha funcionalidade de avisos, pero a súa utilidade práctica é limitada, por
varios motivos:
•
•

•

A pantalla acumula todo tipo de avisos cunha interface bastante pobre para a xestión
dos mesmos.
A operativa ordinaria xera unha gran cantidade de avisos relativamente inútiles, que
orixinan moito "ruído" na pantalla de alarmas. Unha xestión axeitada dos destinatarios
elimina moitos destes avisos, pero entre o descoñecemento dos usuarios e o pouco
intuitivo da operativa, a situación real na práctica é a descrita.
Fóra dunhas poucas accións
ac
específicas, a creación das alarmas é basicamente manual.
Os usuarios teñen que empregar métodos externos para a xestión (algúns deles veñen
usando,, literalmente, PostIts para facer o seguimento dos expedientes).
expedientes Nalgúns casos
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existe a posibilidade de
de engadilas ós circuítos de tramitación para a súa xeración
automática, pero os usuarios descoñecen esta posibilidade ou carecen dos permisos.
permisos
O sistema non permite realizar un control de prazos salvo en circunstancias individuais
definidas de antemán para casos concretos, como na xestión de notificacións. Este tipo de
control non existe como unha funcionalidade xenérica (consecuencia, unha vez máis, da
ausencia do BPM).
Bótase en falta de xeito significativo un módulo de informes e estatísticas para analizar
analiz a
tramitación dunha forma agregada. Este tipo de información permite detectar perdas de
eficiencia, axustar a carga de traballo ou o dimensionamento dos equipos, coñecer as
preferencias dos usuarios, e, en xeral, serve de axuda para a toma de decisións directivas.
En canto a integración con sistemas de información territorial, Gestiona inclúe unha pestana
na ficha do expediente destinada á conexión coa Dirección General del Catastro a través da
referencia catastral. Esta funcionalidade, polo menos no Concello
Concello de Ponteareas, non está
operativa.
En calquera caso, na administración electrónica actual enténdese a representación
información en relación coa variable territorial como unha ferramenta imprescindible
carácter transversal. Este enfoque alíñase
alíñase co concepto de SmartGovernment. A postura
Espublico sobre este asunto é a de promover a integración de Gestiona con sistemas
terceiros fabricantes.

da
de
de
de

Tamén en relación co potencial para futuros avances no ámbito do SmartGovernment,
Gestiona adopta un criterio de validación de datos excesivamente laxo:
•

•

•

A utilidade de xestión dos terceiros non dispón de controles efectivos para evitar
e
a
aparición de duplicados, aínda que conta cunha funcionalidade para fusionar rexistros
existentes.
Non inclúe unha base de datos normalizada de territorio (rueiro). As direccións
defínense mediante texto libre, o que elimina calquera posibilidade de xestión.
Espublico anunciou a intención de incorporar unha base de datos territorial oficial
nunha vindeira versión.
A ficha de datos do expediente non define nin permite definir
definir campos obrigatorios e
polo tanto pode deixarse baleira.

Estes criterios, xunto coa ausencia dunha metodoloxía máis estrita para a introdución de
datos, orixinan que a calidade dos datos que se están a recoller
recoller no sistema sexa baixa e
insuficiente para a súa explotación futura.
Por último, se Gestiona resolve de maneira extraordinaria as necesidades dos departamentos
do "corazón administrativo" do Concello, así como os procedementos transversais, a súa
aplicabilidade
licabilidade redúcese de xeito significativo de cara ó traballo específico das outras áreas de
xestión municipal.

ESTRATEXIA PONTEAREAS, HABITAT SAUDABLE
O motivo fundamental é que a compoñente principal do traballo destes departamentos,
departamentos
sempre dende o punto de vista TIC, realízase nunha aplicación
ión especializada (loxicamente
distinta en cada caso). Estas aplicacións polo xeral non dispoñen de integración (no caso do
Concello de Ponteareas, ningunha o ten, agás a nova aplicación de PMU que se está a
implantar), de xeito que o expediente en Gestiona
Gestiona supón unha carga de traballo adicional,
necesaria (para dispoñer dunha visión global), pero que non aporta valor ningún ó usuario.
Limitacións de carácter non funcional
Ademais das carencias funcionais analizadas no apartado anterior, detectáronse outros
outro
problemas ou riscos relacionados coa implantación de Gestiona.
O principal,, consecuencia directa da vantaxe económica, é a nula capacidade de negociación
da que dispón o Concello respecto do provedor. En realidade, o Concello nin sequera é cliente
de Espublico.
ublico. O cliente é a Deputación de Pontevedra.
Os intereses de ambos polo xeral van na mesma liña, pero,
pero, dunha banda, non sempre
coinciden nos detalles, e, doutra, a Deputación non pode adiviñar as necesidades
necesidades do Concello
se non se lle comunican.
Neste sentido conviría que o Concello se involucrara na medida do posible en calquera proceso
en relación coa evolución de Gestiona por parte da Deputación. Suxestións, grupos de traballo,
comunicación formal e informal das necesidades, etc.
O obxectivo polo tanto
o non é influír naa toma de decisións da Deputación en favor do Concello,
Concello
se non axudar a esta a identificar necesidades que poden non resultar obvias.
obvias De feito, os
intereses e necesidades do Concello en relación con Gestiona teñen, polo xeral, un carácter
bastante universal, polo que son de aplicación na provincia. Se cadra o Concello de Ponteareas
pode estar máis adiantado ca outros, pero máis cedo ou máis tarde o resto de concellos
c
van
percorrer o mesmo camiño.
Existen tamén dúbidas, manifestadas tanto dende Secretaría
Secretaría como dende Arquivo, respecto da
validez legal do almacenamento dos documentos electrónicos no CPD (centro de proceso de
datos) de Gestiona,
tiona, en relación coa Lei de Patrimonio.
En calquera caso, a funcionalidade actual vai ser substituída proximamente polo novo módulo
de xestión documental e arquivo electrónico. Ademais, Espublico ten demostrado
historicamente un gran coñecemento técnico e o máis estrito grao de cumprimento da
lexislación, tanto na súa vertente administrativa como, máis recentemente, na tecnolóxica.
En relación con este punto, si que é certo que actualmente o sistema vai lixeiramente
retrasado nalgún proceso de adaptación, por exemplo respecto da nova regulación dos
contratos públicos, que entrou en vigor o pasado mes de marzo.
Por último, existe un aspecto na operativa de traballo de Gestiona que dificulta a aprendizaxe
das funcións avanzadas por parte dos usuarios. Trátase
Trátase do efecto dos permisos de usuario, que
ocultan completamente as funcionalidades (fronte a alternativa de amosalas, pero
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inhabilitadas). Deste xeito os usuarios a miúdo non dan cunha solución
solución porque nin sequera
coñecen da súa existencia.
O enfoque adoptado
o por Gestiona non é incorrecto, e incluso ten a vantaxe de producir unha
interface de usuario máis limpa e sinxela. Mais sendo tal o caso,, faise necesario un certo
esforzo de difusión deste tipo de características, para que os usuarios as teñan en conta á hora
de buscar solucións as súas necesidades.
Exemplos destas funcionalidades descoñecidas pola maioría de usuarios son a delegación de
sinatura ou o uso de libros como método para xestionar conxuntos de documentos.
POSIBLES ACTUACIÓNS IDENTIFICADAS
•
•
•

Acercamento á Deputación de Pontevedra para unha maior participación nos procesos
relacionados con Gestiona.
Seguimento e vixilancia do nivel de cumprimento da lexislación, en particular nos eidos
da contratación e do patrimonio.
Elaboración de material divulgativo de boas prácticas, trucos e funcionalidades
avanzadas.

Incidencias específicas detectadas durante a fase de diagnóstico
Na seguinte táboa recóllense un conxunto de comentarios, demandas ou incidencias menores,
distintas dos elementos de maior importancia
i
xa mencionados, sinaladas polos usuarios no
transcurso das entrevistas, en relación con distintos aspectos do funcionamento de Gestiona.
Dpto
AEDL

AEDL

Incidencia
Demanda a posibilidade de imprimir e
foliar só unha parte dun expediente (ás
veces
es os xulgados o requiren así)
Demanda unha funcionalidade de
compulsa electrónica

AEDL

Están a utilizar o campo "Denominación"
para codificar o expediente físico e a súa
localización, xa que así aparece na listaxe

AEDL

Demanda a posibilidade de achegar
documentos ás alertas
Amosa interese pola posibilidade de
acceder a Gestiona dende unha tablet

Asesoría
xurídica
Asesoría
xurídica
CDL

Demanda integración con LEXNET
A tipoloxía de expedientes soportados
non sempre se axusta ó traballo do CDL.

Notas

Xa existe no módulo de Rexistro. En
calquera caso, a operación de compulsa
precisa dunha habilitación especial, que,
por exemplo, require ser funcionario
Funciona, pero o campo denominación
ten outro propósito que se está a
ignorar. Sería máis axeitado que o
usuario puidese elixir os campos
cam
a
amosar na táboa,, e utilizar o campo
correcto

O cliente debería ser accesible dende o
navegador, pero hai dúbidas respecto da
identificación e sinatura
Indica que estaba no roadmap de
Gestiona, aínda que agora non aparece
1) Gestiona unicamente permite
relacións 1:1. Mediante concatenación
podería simularse a relación múltiple,
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1) Requírese unha relación "pai-fillos",
"pai
por exemplo para convocatoria +
solicitudes, que Gestiona non cubre
2) Non ten sentido dar a certas
solicitudes
des a categoría de expedientes

CIM

CIM

CIM

Consellería
Facenda

Consellería
Facenda

Contratación

Deportes

DUSI

DUSI

Ensino
outros)

(e

pero non soportaría
ría en calquera caso
relacións propias entre pai e fillos: datos
herdados do pai, presentación tabular
dos datos dos fillos no pai, etc. Espublico
indica que non ten planes de estender
esta funcionalidade.

3) Estase a utilizar unha árbore de
documentación como criterio de
organización
rganización nun único expediente, pero
é pouco eficiente e vai orixinar
problemas no futuro

2) Gestiona requíreo

O CIM non organiza o traballo por
expedientes, se non por usuarios polo
que Gestiona resulta pouco axeitado
Os tipos de expediente propios que se
crearon durante a implantación teñen
desaparecido, o que obriga a utilizar
xenérico ou tipos de SS que non se
axustan ó CIM
Amosa dúbidas
úbidas respecto do efecto real
de marcar os documentos como
confidenciais en Gestiona
Indica que as limitacións nas buscas ás
veces fan moi difícil atopar as cousas, e
que vai empeorar co crecemento
continuo do número de expedientes
Demanda a posibilidade dun acceso
limitado ós expedientes. Pon o exemplo
da rendición de contas, onde o
cumprimento da lei non tería que
implicar acceso total
Utilizan carpetas compartidas dos seus
equipos para poñer en común
documentación
Propón normalizar unha serie de tarefas
que se repiten moito, incluso nas
mesmas datas (contratación de seguros e
ambulancias)
Deseñouse un modelo de procesos e
documentos para a estrutura complexa
do proxecto DUSI, usando os recursos de
Gestiona
Destaca a carencia dun sistema para
obter a opinión ou valoración dos
servizos prestados
Para aliviar parcialmente as necesidades
de atención ó público, en determinados
expedientes
poderíanse
facer
preanuncios da data de publicación das
listas ou comunicacións directas (por

Mesmo caso que en servizos sociais

3) Conviría analizar en maior detalle
como se fixo en DUSI

Relacionado coa actualización ó novo
catálogo 39/2015. En teoría pódense
recuperar e incluso reactivar. Estudar en
maior detalle porque pode ser un gran
problema no futuro.

En
n parte debido á falta de criterios
homoxéneos para nomear os arquivos,
organizar a documentación, etc.

Sería preferible facelo en Gestiona de
xeito similar a como se estruturan os
manuais
Comprobar se requiren unha tipoloxía
nova de procedementos

O mesmo concepto podería ter
aplicación noutros ámbitos (exemplo:
CDL)
Con carácter xeral pero tamén para
Gestiona
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OT-Enxeñería

OT

Persoal

Policía Local

Policía Local

Rexistro

Secretaría

Secretaría
Servizos Sociais

email, por exemplo) no momento da
publicación das mesmas
Dificultade para atopar expedientes nos
que se lle pediu informar algo, pero dos
que non lembra datos relevantes. Ten
que facelo mediante unha revisión
manual do listado completo de avisos
Propón ofrecer unha funcionalidade de
consulta simple sobre o planeamento,
que aclare dúbidas sinxelas e elimine
unha porcentaxe das consultas. Pode ser
aberta na web ou para uso interno
Tramitan con frecuencia expedientes
expediente
xenéricos creados por outros servizos
que en realidade corresponden a tipos
específicos que existen en Gestiona
(procesos de selección, contratacións,
fichas de empregado,
empregado etc.)
Indica carencias derivadas de falta de
configuración, tanto de procedementos
como de usuarios
Demandan unha certa capacidade de
seguimento do estado dos expedientes
xa que moitas veces teñen o contacto
directo cos cidadáns que lles preguntan
polos seus temas
Problema
para
atopar
entradas
procedentes do rexistro electrónico, que
constan como "finalizadas" pero
requiren completar algúns datos como o
departamento destinatario.
Incidencias coa suposta publicación de
decretos
cretos
tanto
no
portal
de
transparencia (pouco práctico) como no
perfil do contratante (non aparecen)
Tipoloxías a engadir: bandos, bautizo civil
("benvida á comunidade")
Desaparición de parte da tipoloxía
tipo
de
procedementos

Existe a posibilidade de utilizar un libro
específico para almacenar
almace
os seus
informes

Faise necesario crear unha metodoloxía
e difundila

Require revisión

licado dende o punto de
Semella complicado
vista da seguridade. Conviría máis
resolver de forma xenérica a posibilidade
de que os cidadáns poidan coñecer o
estado dos seus expedientes
Comprobar si existe algún criterio de
busca que identifique estas entradas

Estudar en maior detalle

Case
seguro
consecuencia
actualización do catálogo

POSIBLES ACTUACIÓNS IDENTIFICADAS
•

Seguimento das distintas incidencias, atendendo á súa natureza:
o Recollida de propostas para o seu traslado cara ó provedor.
o Preparación de material de difusión ou formación.
o Análise en detalle dos problemas detectados.
o Axustes de configuración.

da
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Sistemas de información territorial
O Concello de Ponteareas non conta cun sistema GIS (do inglés, Geographic Information
System; en galego sería SIX:: Sistema de Información Xeográfica). Aínda máis, non se coñece ou
se percibe como unha necesidade por parte da maioría dos usuarios, nin sequera en
Urbanismo, que é o departamento no que habitualmente faise máis uso deste tipo de
ferramentas.
re dicir que Oficina Técnica e outros departamentos non traballen con
Isto non quere
información territorial. O que se fai é substituír as funcionalidades GIS non dispoñibles con
outras ferramentas e utilidades varias, como por exemplo:
•

•

•

A edición de compoñentes gráficos sobre cartografía faise utilizando Autocad,
Autocad tanto en
Delineación como na Oficina Técnica de Enxeñería. Dáse a circunstancia de que
estanse
stanse a utilizar licenzas educativas de Autocad, cando o Concello dispón de licenzas
profesionais, debido a limitacións en canto a formación dos usuarios (non
(
dominan as
versións máis modernas do produto)
produt ou a escasa potencia dalgúnss equipos.
As consultas sobre os mapas máis comúns (catastro, ortofotos, etc.) fanse coa
ferramenta online GoolZoom (ata agora gratuíta, pero proximamente vai deixar de
selo).
A xestión do catastro no PIC (Punto de Información Catastral) do Concello realízase
cunha aplicación de desenvolvemento propio en tecnoloxía PHP, a través dun enlace
co servidor da Dirección Xeral do Catastro.

Por suposto ningún dos sistemas anteriores está enlazado co xestor de expedientes ou
calquera outra aplicación do Concello.
Esta metodoloxía de traballo afástase completamente da que sería desexable e necesaria para
construír un sistema de información territorial centralizado,
centralizado, que é un compoñente
imprescindible para desenvolver sistemas de SmartGovernment ou SmartCities. Un sistema
deste tipo tería as seguintes características:
•

•

Integración da información procedente de múltiples fontes. Nesta estrutura, cada
c
área
ou servizo mantén loxicamente a xestión da información propia,
propia, pero a pon en común
a través de mecanismos automatizados de interoperabilidade entre as aplicacións. As
principais vantaxes funcionais deste enfoque son:
o Mellora do fluxo de información entre os departamentos.
depa
o Posibilidade de obter información de máis alto nivel (máis complexa, máis rica,
de máis valor) por combinación doutras, ou por análise temporal (series
históricas) ou de tendencia.
o Facilidade para engadir novas fontes de información, de calquera tipo
(información específica xestionada por un servizo, datos de sensores,
información procedente doutras entidades externas, etc.).
Xeorreferenciación (posicionamento
(
no mapa) da información sempre que teña
sentido, para permitir a visualización xeográfica
xeográfica da mesma. A referencia territorial
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pódese obter a partir da referencia catastral, dirección (rúa e número), manualmente
sobre un mapa ou como parte do traballo de campo, etc. segundo o tipo de elemento.
Para avanzar cara a un sistema deste tipo, o Concello
Conce de Ponteareas ten que resolver unha
serie de cuestións
tións importantes, en canto ós datos, as aplicacións informáticas e a capacitación
dos usuarios.
En primeiro lugar, faise necesario avaliar a información xeorreferenciada dispoñible, e definir
metodoloxías de traballo que aseguren a calidade dos datos que se introduzan no futuro.
No ámbito dos expedientes:
•
•

Un número moi limitado destes, en xeral pertencentes a urbanismo, teñen asignada a
referencia catastral, a través da cal pódese estabelecer a referencia xeográfica.
Para os demais, agora mesmo non é posible obter a xeorreferenciación, xa que incluso
para aqueles asociados a unha dirección física (con rúa e número), a versión actual de
Gestiona non traballa cun rueiro normalizado que permita obter
obter o posicionamento
(Espublico ten previsto incorporar un rueiro normalizado oficial nunha versión vindeira
do produto, sen data fixa).

En canto a activos municipais inventariados, cóntase cos resultados do proxecto DepoGap
(Gestión de Activos de la Provincia)
Provincia) da Deputación de Pontevedra. Estes datos obtivéronse no
ano 2016, polo que en algúns casos poden precisar dunha actualización. Ademais, faise
necesaria a depuración dos mesmos, por parte de técnicos municipais con coñecemento
especializado de cada ámbito.
ito. A Deputación ofreceu o seu apoio técnico para poñer en marcha
estas tarefas.
Entre os activos inventariados salientamos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bens inmobles: edificios (administrativos, culturais,
is, docentes, asistenciais...),
asistenciais...
cemiterios, instalacións deportivas, parques e outros.
Mobiliario turístico e urbano.
urbano
Auga potable: captación, ETAP, depósitos, redes de distribución...
distribución
Augas residuais: EDAR, redes de saneamento, colectores, etc.
Estradas e outras infraestruturas.
infraestruturas
Rede eléctrica: puntos de subministro, cadros de alumeado,
alumeado, subestacións, CTs...
Vertedoiros, contedores de lixo, rutas de residuos.
residuos
Redes de gas.
Redes de telecomunicacións.
telecomunicacións
E así ata 55 tipos de activos inventariados, cada un deles coa súa correspondente ficha
de datos.

Doutros elementos de interese municipal no ámbito urbanístico, como os vaos, alturas dos
edificios, etc. coñecemos que existe a información, como subproduto doutros proxectos, pero
non é propiedade do Concello. Podería negociarse a cesión ou adquisición da mesma, ou

ESTRATEXIA PONTEAREAS, HABITAT SAUDABLE
nalgúns casos, tentar
ar de obter as referencias a partir daa información dos
d
padróns
correspondentes (xestionados polo ORAL).
A obtención e mantemento dos datos doutros elementos xestionados por empresas
concesionarias (alumeado, lixo, etc.) pódese requirir como parte das condicións
condicións da concesión
cando chegue o momento da renovación da mesma.
Por último, en canto áss ortofotos (imaxes aéreas corrixidas para eliminar deformacións), o
PNOA (Plan Nacional
onal de Ortofotografía Aérea do Instituto Geográfico Nacional) ofrece
gratuitamente ortofotos de gran calidade actualizadas periodicamente.
A xestión de toda esta información precisa dunhas ferramentas que incorporen a variable
territorial. A definición do alcance da solución idónea para o Concello será unha das principais
actividades na seguinte fase do proxecto.
Con independencia disto, conviría levar a cabo actuacións máis sinxelas para ir avanzando,
como por exemplo unha implantación básica dun cliente GIS (por exemplo QGis, de código
aberto e gratuíto), para obter familiaridade coas mesmas,
mesmas, tanto dende o departamento de
Informática como por parte dos usuarios encargados da depuración dos inventarios de activos.
Por último, faise imprescindible tamén un plan de formación, que, de xeito progresivo,
desenvolva nos usuarios as capacidades necesarias para empregar este tipo de ferramentas e
metodoloxías.
POSIBLES ACTUACIÓNS IDENTIFICADAS
•
•

•
•
•
•

•
•

Avaliar a posible substitución das licenzas educativas de Autocad polas profesionais.
Resolver a problemática co fin da gratuidade do servizo Goolzoom: adquirir
adqu acceso ó
mesmo, atopar
topar unha alternativa gratuíta, ou implantar unha solución GIS básica a
partir de información dispoñible (ortofotos do PNOA,
PNOA, parcelario da DGCatastro, etc.).
Analizar solucións comerciais para a xestión do catastro.
Crear metodoloxíass que garantan a calidade dos datos introducidos no sistema de cara
á xeorreferenciación.
Avaliar en detalle a posibilidade de obter as referencias mediante un proceso, a partir
dos datos existentes (referencia catastral, dirección).
Poñer en marcha a depuración dos datos de DepoGap:
o Instalar e configurar un cliente GIS para acceder a eles (facendo uso da axuda
ofrecida pola Deputación en caso necesario).
o Identificar ós responsables para cada tipo de recurso.
o Programar as tarefas de depuración.
Investigar
ar o alcance da información propiedade de empresas externas e as condicións
para a súa adquisición por parte do Concello.
Estudar a posibilidade de obter referencias a partir dalgúns padróns en poder do ORAL
(por exemplo, vaos).
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•
•

•

Analizar o calendario de renovación
renovación das concesións municipais que involucran
elementos a situar no mapa.
Asegurar que os distintos elementos relacionados coa xestión territorial que se
escollan, deseñen ou desenvolvan en cada fase do proxecto estean integrados no
marco da solución de modernización administrativa que se defina para o Concello.
Definir un plan de difusión do potencial da tecnoloxía GIS e de formación dos usuarios.

Aplicacións específicas dos distintos servizos
No presente epígrafe facemos un repaso do software empregado polos distintos
departamentos do Concello.
Comezando polo Rexistro Xeral,
Xeral o maioría do traballo faise co módulo de Rexistro incluído en
Gestiona, que tamén incorpora os asentos procedentes do Rexistro
Rex
Electrónico (outro módulo
de Gestiona integrado na sede electrónica).
Ademaiss existe unha pequena utilidade dirixida á creación duns oficios necesarios para o
traslado de documentación cara o antigo MAP (agora MINHAFP), que entendemos podería
desaparecer
ecer unha vez se complete a integración entre Gestiona e ORVE.
En canto a sistemas externos, o máis destacado é a aplicación de Portelo Único da Xunta de
Galicia, e en menor medida a equivalente do MAP e a web de Notific@ para a descarga das
notificacións dirixidas ó Concello.
Estase a producir unha duplicidade de traballo que sería doada de evitar mediante os
mecanismos estándar de integración entre aplicacións de rexistro, en concreto a través do SIR
(Sistema de Intercambio de Registros). Está previsto que
que Gestiona incorpore esta posibilidade
a partir de setembro.
licenza de Visio para a creación de diagramas, e está a
O equipo de DUSI dispón dunha licenza
considerar opcións de software de Screen Recording (como Camtasia ou CamStudio)
CamStudio para a
preparación de vídeos formativos. Por último, chegado o momento da xustificación do
proxecto,, deberá utilizar a plataforma Galatea (servizo común de xestión de Fondos Feder).
O traballo da AEDL,, pola súa natureza, esixe o uso intensivo das webs que os distintos
organismos exteriores
iores (Xunta, Deputación, Ministerios, etc.) ofrecen para a solicitude, xestión
e xustificación das subvencións que conceden.
Ademais, como requirimento laboral, é obrigatorio o uso da aplicación XATEmprego da Xunta
de Galicia como ferramenta de xustificación
xustificac
do seu traballo.
Deste xeito, é habitual
ual que unha parte importante do traballo de cada proxecto ou subvención
teña que facerse por triplicado (Gestiona, web da entidade, XATEmprego), coa conseguinte
perda de tempo e posibilidade de erros. Sen embargo, debido á especificidade de cada
proxecto, vai ser moi difícil integrar as distintas aplicacións web exteriores (numerosas,
independentes entre si, suxeitas a cambios frecuentes) con Gestiona. Tampouco semella
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xustificado o investimento nunha potencial integración
integración con XATEmprego, xa que supón menos
do 10% da carga de traballo dunha soa persoa.
No que se refire á área
rea económica,
económica o principal sistema
de información é a suite de xestión económica de
ABSIS,, cos módulos de
Contabilidade (CGAP),
(CGAP
Orzamentos, Xestión
ón Tributaria, Xestión de Tesourería,
Rexistro de Facturas e módulos comúns (terceiros, territorio, usuarios). Non se inclúe en
particular o módulo de oficina virtual tributaria. A versión de cada un dos módulos é
independente, pero podemos considerar como principais os dous núcleos do sistema: CGAP
(versión 8.0.05) e Xestión Tributaria (3.8.12).
Os principais problemas da solución ABSIS son:
•
•
•

•

Tecnoloxía anticuada (entorno cliente pesado en Visual Basic).
Basic
Non está integrado co resto de sistemas do Concello (en particular con Gestiona), agás
un enlace específico no módulo de facturas.
O propio enlace entre os módulos da solución non funciona axeitadamente. O traslado
de datos procedentes de rendas, nóminas e seguridade social cara a contabilidade
require unha revisión manual que pode supoñer moitas horas de traballo. O problema
non semella exclusivamente técnico e inclúe aspectos de coordinación entre as áreas;
de feito a explicación do mesmo por parte das distintas persoas involucradas no
proceso é distinta ou
u incluso contraditoria.
Incerteza respecto do futuro da solución. A empresa ABSIS foi adquirida recentemente
polo grupo Berger-Levrault,
Levrault, xunto a outra empresa competidora (Aytos). Ambos
provedores teñen solucións para as distintas áreas de xestión na administración
admi
pública. A información dispoñible apunta a que a solución económica de ABSIS vai ser
eliminada a curto prazo en favor da de Aytos (que
(que conta cunha tecnoloxía máis
moderna: entorno web, módulo de interoperabilidade, integrada con Gestiona, etc.). É
razoable esperar que a empresa ofreza unha boa solución para a migración (condicións
vantaxosas, traslado dos datos, etc.). En calquera caso, semella oportuno esperar a
que se aclare a situación antes de abordar posibles melloras ou ampliacións do sistema
siste
actual (por exemplo a adquisición do
o módulo de oficina virtual tributaria).

Disponse tamén de dúas aplicacións para a coordinación co ORAL (organismo dependente da
Deputación de Pontevedra, que xestiona boa parte da recadación): unha destinada ó
intercambio
mbio de arquivos, e outra (a solución de GTT: Gestión Tributaria Territorial) para a
supervisión da xestión tributaria.
Se en algún momento se estuda a posibilidade de recuperar a xestión de parte dos tributos
que na actualidade están
n delegados no ORAL, deberá
berá terse en conta, dende o punto de vista
TIC, os posibles custos derivados das necesidades de migración de datos dende os sistemas do
ORAL (previsiblemente GTT) cara ós do Concello (previsiblemente Aytos).
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Por último, faise uso dun conxunto de ferramentas
ferramentas para o traballo con Abanca: Genesis
(xestión de remesas), a pasarela de pago e unha utilidade para o intercambio de arquivos por
FTP.
En relación con estes, nas
as oficinas externas nas que se recollen pagamentos (conservatorio,
por exemplo), nin sequera see introducen os datos en ABSIS, se non que se tramitan mediante
Genesis, polo que faise necesario un traslado posterior dos mesmos.
En canto a Secretaría,, Gestiona cobre axeitadamente as principais necesidades específicas do
departamento cos módulos de Xestión
Xestión de Órganos Colexiados e Xestión de Libros Oficiais, en
termos de funcionalidade e grao de integración.
O actual sistema de gravación dos plenos ten algunhas limitacións. Estanse a introducir
melloras en canto á identificación dos participantes e o rotulado,
rotulado, e nun futuro sería desexable
incorporar a posibilidade de xerar vídeo-actas.
vídeo
No eido da contratación, ademais do Perfil do Contratante integrado na sede electrónica,
Gestiona conta cun enlace con PLACE (Plataforma de Contratación del Sector Publico),
Publico) polo de
agora limitado
tado á publicación de anuncios.
Ante o cambio da lexislación de contratación coa entrada en vigor da Nova Lei de Contratos do
Sector
tor Público o pasado 9 de marzo,
marzo, parte dos modelos de documentación incluídos en
Gestiona quedaron obsoletos. O impacto é pequeno xa que o uso dos modelos estándar é moi
limitado (a práctica totalidade dos usuarios prefiren achegar documentos baseados en
modelos propios). Así mesmo, dende
dende Secretaría impulsouse unha normalización da tramitación
dos contratos menores, con modelos actualizados, que preténdese estender paulatinamente a
outros procedementos. En calquera caso, a creación de modelos de documentos oficiais é
unha das forzas históricas
óricas de Espublico polo que previsiblemente actualizaranos nun curto
espazo de tempo.
No que respecta á licitación electrónica, na actualidade non existe unha solución oficial
plenamente operativa. A plataforma PLACe, desenvolvida polo MINHAFP,
MINHAFP debería ofrecer
estes servizos pero de momento atópase en fase de probas e cunha funcionalidade limitada.
limitada
En canto a aplicación da Xunta de Galicia (SILEX), só cobre polo de agora a tramitación
supersimplificada. A única opción real polo tanto pasaría pola adquisición
ón dunha solución
comercial (Vortal, Pixelware ou similar) e a súa integración con Gestiona.
Con todo, a pesar das esixencias lexislativas "teóricas", tendo en conta a xeneralidade da
situación, e maila incapacidade da AGE para ofrecer unha ferramenta, non se espera prexuízo
algún para o Concello en caso de esperar a que xurda unha solución gratuíta e integrada con
Gestiona.
Polo que respecta á Asesoría Xurídica,
Xurídica, a súa actividade demanda ó acceso a distintas bases de
datos de documentos públicos
icos (espublico, elconsultor), xurisprudencia (CENDOJ: centro
ce
de
documentación judicial) e, especialmente, o sistema LexNET do Ministerio de Justicia. Sería de
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grande utilidade unha integración entre Gestiona e LexNET, pero o seu desenvolvemento
depende de Espublico, e non
n consta nos planes inmediatos de evolución da súa solución.
A necesidade
ade de converter documentos escaneados (PDF con imaxes) en texto manexable
(DOC/ODT) resólvese a través dunha aplicación online gratuíta de OCR, pero os resultados son
moi pouco satisfactorios. Se cadra poderíase avaliar o rendemento e calidade do software de
OCR incluído cos equipos de dixitalización que se utilizan en Rexistro.
O departamento de Arquivo
rquivo ocúpase da conservación dos fondos do arquivo histórico do
Concello. Para as tarefas de descrición destes fondos, utiliza a ferramenta web da Deputación
de Pontevedra (un produto ICA-AtoM
ICA
da empresa Xercode).
O departamento non xestiona nin arquivos de oficina
oficina (expedientes en curso) nin arquivos
intermedios ou de xestión (prazos legais). Tampouco encárgase da implantación do arquivo
electrónico ou da definición das políticas de arquivo asociadas ó mesmo.
Actualmente Gestiona non inclúe un módulo de arquivo electrónico,, pero ten previsto
incorporar proximamente un módulo de clasificación arquivística e a ferramenta oficial InSiDe
(Infraestructura y Sistemas de Documentación Electrónica), para ofrecer funcionalidades de
xestión documental compatibles coas directrices
directrices do ENI (Esquema Nacional de
Interoperabilidade).
A Oficina Técnica,, como xa se indicou no apartado dedicado ós sistemas de información
territoriais, non conta cunha solución GIS. Para o levantamento de planos utilízase Autocad,
obtendo as ortofotoss e certas capas da aplicación online Goolzoom.
O Concello dispón de 5 licenzas de Autocad 2019 LT, pero na práctica estanse a utilizar
versións da modalidade educativa moito máis antigas, nuns casos por carencias de formación
dos usuarios na nova versión, e noutros por falta de potencia dos equipos.
En canto a xestión do PIC (Punto de Información Catastral), emprégase un desenvolvemento
propio en PHP que permite cargar os datos procedentes da oficina de Pontevedra e facer
consultas, conectar con Goolzoom, etc. Os trámites oficiais, como a emisión de certificados,
realízanse na web da Dirección General del Catastro.
Outro desenvolvemento interno similar presta soporte á xestión das incidencias relacionadas
con vías, obras e iluminación públicas.
públicas Non está integrado
grado con Gestiona polo que xera
xe
duplicidade de traballo. Urbanismo fai un uso intensivo deste sistema: á data de realización
deste informe, superaba as 4.500 incidencias rexistradas. Previsiblemente vai ser substituído
pola nova aplicación de Xestión de Incidencias, de carácter xeral, da empresa GECOR, que o
Concello adquiriu hai uns meses.
No que respecta á Oficina Técnica de Enxeñería, para a realización dos proxectos
roxectos conta cunha
licenza do software de medicións e orzamentos CYPE Arquímedes (versión
versión de 2017). Ó non
dispoñer de licenzas para os tres usuarios, faise imposible compartir ou coordinar o traballo
entre eles. Como consecuencia,
consecuencia os cálculos e orzamentos dos proxectos estanse a facer no

ESTRATEXIA PONTEAREAS, HABITAT SAUDABLE
LibreOffice Calc. Os usuarios estiman que os proxectos poderían
poderían facerse na metade do tempo
se dispuxesen do software axeitado.
O departamento de Estatística viña utilizando o módulo de Padrón Municipal de Habitantes
integrado na solución ABSIS (a mesma que cobre
cobre a xestión da área económica). Recentemente
o Concello de Ponteareas asinou un convenio coa Deputación de Pontevedra para cambiar á
solución de Aytos. A migración do sistema atópase actualmente en fase de implantación.
A pesar das molestias que orixina todo cambio deste tipo (os usuarios pasan de dominar unha
aplicación a ter que aprender unha nova; potenciais problemas derivados da migración dos
datos; incidencias durante o proceso de cambio, etc.), a solución de Aytos ofrece importantes
vantaxes:
•
•
•

•

Tecnoloxía máis moderna (entorno navegador, arquitectura orientada
orien
á
interoperabilidade).
Integración con Gestiona.
Recupéranse funcionalidades importantes para os cidadáns, como a emisión inmediata
de volantes dende a sede electrónica. Orixinalmente a solución de ABSIS permitía
estas operacións no seu módulo de oficina
ofic
virtual, pero se perderan coa implantación
de Gestiona pola imposibilidade de integrar ABSIS na nova sede electrónica.
Berger-Levrault,
Levrault, o novo grupo propietario das empresas ABSIS e Aytos, anunciou a súa
intención de facer desaparecer a solución de ABSIS
ABSIS en favor da de Aytos,
Aytos polo que o
cambio sería necesario antes ou despois en calquera caso.

Servizos Sociais emprega fundamentalmente as aplicacións oficiais da Xunta de Galicia.
A principal é o SIUSS (Sistema de Información de Usuarios de
Servicios Sociales),
iales), orixinalmente desenvolvido pola AGE pero
xestionado pola Xunta de Galicia. A súa utilización é obrigatoria
e, teoricamente, o reparto do financiamento para servizos
sociais depende da actividade de cada Concello, que se extrae
dos datos de usuarios,, intervencións, etc. rexistrados no SIUSS.
Actualmente, o grao de utilización do SIUSS é moito menor do desexable. Os motivos son:
•

•
•

Escaseza de persoal. O equipo actual de 3 traballadoras sociais e unha educadora
familiar (cando non se reduce por unha baixa
baixa ou calquera outra circunstancia) é
insuficiente para atender o volume das
as demandas da poboación do Concello,
C
circunstancia recoñecida pola propia Xunta de Galicia. Neste contexto, dáse prioridade
á atención ós usuarios (consultas, visitas, etc.) fronte ás tarefas puramente
administrativas como a carga de datos no SIUSS.
O nivel de detalle esixido polo SIUSS, con fichas moi extensas cunha infinidade de
campos.
As restricións de permisos de usuario, que impiden delegar a parte do traballo
estritamente administrativo no persoal deste perfil. Conviría estudar as definicións de
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•
•

perfís de usuario no SIUSS
SIUSS para comprobar se podería existir algunha opción para
coordinar o traballo coa participación das administrativas.
A necesidade
ade de duplicar o traballo, cando menos parcialmente, en Gestiona.
Problemas técnicos ocasionais (por exemplo caída do acceso a Internet).

Loxicamente, interesaría corrixir esta situación, non só polo risco de que afecte ó
financiamento dos servizos (pequeno
(pequeno en realidade), se non tamén para acadar unha xestión
máis eficiente e transparente.
Ademais do SIUSS, que cobre varios ámbitos dos servizos sociais, existe
existe tamén unha
ferramenta específica para a área da Dependencia: o SIGAD.
Proximamente o SIUSS complementarase coa nova aplicación de HSUE (Historia Social Única
Electrónica), actualmente en fase de implantación,
implantación, e, máis concretamente, formación das
usuarias. Debería estar plenamente operativa para outono. Cabe supoñer que, se nada
cambia, os mesmos problemas que orixinan un uso limitado do SIUSS van producir o mesmo
efecto na nova HSU.
Para rematar o repaso das aplicacións oficiais xestionadas pola Xunta de Galicia, faise tamén
un uso intensivo do MATIASS (Manual de Traballo, Información e Asesoramento
Asesoramento de Servizos
Sociais), unha base de datos de recursos (modelos de documentos, metodoloxías, ligazóns de
interese, convocatorias de axuda, etc.) para a prestación destes servizos.
A xestión dos usuarios (datos básicos, direccións, etc.) realízase mediante unha pequena
aplicación desenvolvida por Informática. Este enfoque personalizado pode resultar práctico,
pero no medio ou longo prazo conviría converxer coas aplicacións oficiais para evitar a
disgregación e duplicidade da información.
Por último, o departamento non conta cunha aplicación para a xestión do servizo municipal de
axuda a domicilio (xestión dos horarios, incidencias, facturas, contabilidade, etc.), que sería de
gran axuda. Fíxose en 2017 unha avaliación de varias alternativas comerciais,
comerciais, e incluso chegou
a elixirse unha, pero a adquisición da mesma descartouse por motivos económicos. Se o
investimento resulta elixible dentro do DUSI, podería rescatarse como unha posible actuación.
Outra posibilidade sería esixilo como un servizo a prestar
prest pola concesionaria.
No que respecta ó CIM (Centro de Información á Muller), de novo o traballo apóiase nas
aplicacións oficias da Xunta de Galicia:
Galicia
•
•

Xestión de CIM (de uso obrigatorio, tanto para o rexistro da atención prestada como
para a tramitación de tódalas axudas e subvencións).
subvencións)
Participa 1420 (para a xestión por parte do Concello, en calidade de Intermediario
Colaborador, dos datos derivados dos programas FSE Galicia 2014-2020
2014
e Empleo
Juvenil en Galicia).

O departamento de Persoal dispón de varias
varia aplicacións da empresa Savia, pertencentes á súa
solución integral para a xestión de RRHH en Administracións Públicas (Ginpix7):
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•

•
•

O núcleo principal cos módulos de xestión
x
n de RRHH e Nóminas (Savia 18.06.1).
18.06
En
opinión dos usuarios é o mellor e máis completo programa de nóminas dispoñible no
mercado, a pesar da súa complexidade e do mediocre servizo de soporte.
A ferramenta de control presencial Savia Time, de recente implantación.
O portal do empregado, Engate, aínda en fase de configuración e probas. Estímase a
súa posta en marcha nos próximos meses. Espérase que axilice en grande medida a
maioría dos trámites e comunicacións relacionados coa área de persoal, e que elimine
el
a necesidade do envío da nómina en papel.

Estes tres módulos están integrados entre si, pero non co resto de aplicacións do Concello, e,
en particular, con Gestiona. O provedor, Savia, afirma que está a avaliar unha posible
integración, pero non ofrece
ce detalles nin prazos. Aínda con esa incerteza, os usuarios rexeitan
un potencial cambio de produto.
A Policía Local conta
nta cunha aplicación específica da empresa Tecnisoft denominada POL
(versión 2018.2.19).
Dende o punto de vista tecnolóxico, esta solución está completamente obsoleta: cliente
pesado de escritorio, aspecto Visual Basic, arquitectura monolítica, base de datos Microsoft
Access... Tecnoloxías de hai 20 anos. Por suposto, non ofrece ningunha posibilidade
posib
real de
integración con Gestiona ou con outros sistemas.
En consecuencia, non sorprenden os problemas para a coordinación do traballo que indican
tanto os axentes como o persoal administrativo da xefatura. Na práctica, os primeiros non
acceden ó programa,
ograma, aducindo problemas de conectividade, e os segundos só realizan unha
serie de tarefas moi básicas como a carga dos informes ou certas operacións de rexistro.
Funcionalmente, o produto inclúe múltiples módulos (xestión de arquivos mestres, xefatura,
xestión interna, operativos, tráfico, xudicial, administrativo...) que non se están a utilizar.
Se combinamos esta situación coas incidencias no uso de Gestiona (tipoloxía de
procedementos non axustada ó departamento; os axentes non teñen configurada a sinatura
sin
electrónica polo que os informes imprímense, asínanse a man, escanéanse e cárganse no POL),
POL)
a efectos prácticos pódese afirmar que a aplicación das TIC na xestión do departamento é case
inexistente.
Chama a atención poderosamente non xa a magnitude das
das ineficacias detectadas, se non,
sobre todo, que estas teñan perdurado tanto tempo.
Calquera que sexa a solución que se escolla, ademais dos importantes factores técnicos e
funcionais, deberá prestarse especial atención ós aspectos metodolóxicos e á formación
form
e
concienciación dos usuarios.
En canto ás sancións de tráfico,
tráfico, a xestión a realiza unha empresa externa: Recyges. Os axentes
dispoñen dunhas
nhas PDAs para as tarefas en movilidade, conectadas co servidor da empresa.
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A operativa actual presenta algunhas limitacións que dificultan o traballo dos axentes. Por
exemplo, non se dispón de conexión coas bases de datos da DGT nas PDAs, xa que a conexión
requiriría a instalación dun certificado dixital oficial do Concello no servidor de Recyges, o que
supón unha grave
rave violación de seguridade.
seguridade
En canto ó CDL,, a maior parte do traballo complementario a Gestiona realízase en distintas
webs de entidades externas, especialmente da Xunta de Galicia. Destas, ten especial
relevancia o sistema SIFO (Sistema Informático de Formación Ocupacional) da Consellería de
Economía, Emprego e Industria.
Ademais o CDL conta co software Gestionandote para a xestión da súa axencia de colocación,
que é privada.
Para rematar o repaso polos distintos departamentos, o servizo de Informática
Informáti conta co
sistema OCSInventory.. Trátase dunha
dunha aplicación de código aberto para a xestión automatizada
do inventario. A través dun axente (un programa instalado nos equipos), centralízase toda a
información tanto dos equipos conectados á rede como do software
software instalado nos mesmos.
Este sistema conecta coa ferramenta GLPi, tamén de código aberto, que é o software de
xestión de servizos de TI, xestión de incidencias e solicitudes e service desk,
desk, mediante a que se
tramitan solicitudes de material ofimático, licenzas,
lic
etc.
Por último, en canto a aplicacións transversais a diversos departamentos, destacan:
•

•

Ofimática: LibreOffice (versións entre a
5.2.2.2. e a 5.3.0.2, pendentes de unificación),
unha das máis extendidas alternativas
gratuítas e de código aberto. En xeral, a pesar
de que moitos usuarios prefiren a suite Microsoft Office, o nivel de aceptación é
razoablemente alto. As principais queixan teñen que ver con:
o O esforzo necesario para adaptar os formatos de documentos
documentos Office (DOC,
XLS), especialmente cando proceden de sistemas externos (aplicacións da
Xunta, en moitos casos). Calquera elemento moderadamente complexo, como
as táboas, provoca un desaxuste do documento ó convertelo a ODT e o
conseguinte traballo de
d adaptación do mesmo.
o Incidencias derivadas do envío de documentos ODT a entidades que
habitualmente traballan con DOC (por exemplo, o BOP).
o Como unha dificultade engadida para aqueles que teñen que utilizar
ferramentas ofimáticas para tarefas técnicas, por falta de software específico
(caso de OT-Enxeñería,
Enxeñería, ou nalgúns casos en actividades de deseño gráfico).
Software de deseño gráfico: Corel Draw. Algúns departamentos como Cultura ou
Gabinete de Prensa dispoñen desta aplicación, mentres que outros servizos
serviz que
ocasionalmente realizan tarefas de deseño,
deseño, como Ensino ou Secretaría de Alcaldía, non
dispoñen de licenzas e empregan LibreOffice.
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•

•

Comunicación entre usuarios: non se dispón dun produto específico para esta tarefa,
polo que a comunicación realízase a través de teléfono ou correo electrónico. Esta
carencia identificouse como unha posible mellora por parte de varios entrevistados.
Participación cidadá e Xestión de incidencias: recentemente o Concello de Ponteareas
adquiriu o produto GECOR, un sistema xenérico, transversal a todos os
departamentos, para a coordinación de tódolos axentes involucrados na xestión de
incidencias: cidadáns,
s, empresas, técnicos municipais, revisores, responsables dos
servizos, etc. Actualmente estase a definir o plan de lanzamento, que preténdese que
sexa progresivo. Semella necesario para o éxito do mesmo definir ó mesmo tempo
unha metodoloxía para a atención
atención das incidencias a nivel interno: asignación de
responsables por área, definición do procedemento a seguir, identificación de prazos,
etc.

POSIBLES ACTUACIÓNS IDENTIFICADAS
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Seguimento da posta en marcha do SIR (Sistema de Intercambio de Registros),
especialmente
ialmente en relación co Portelo Único da Xunta: planes de integración, datas, etc.
Piloto de xeración de vídeos formativos en formato píldora con software de captura de
pantalla.
Definición dun plan para a migración da aplicación de xestión económica a Aytos,
Ayt
tendo en conta aspectos como:
o Calendario previsto.
o Posibles actuacións relacionadas por parte do provedor ou da Deputación.
o Integración con Gestiona.
o Posibilidade de incorporar certos módulos novos como a oficina virtual
tributaria.
o Posibles cambios na relación co ORAL (recuperación dalgún servizo).
Sistema de creación de vídeo-actas.
vídeo
Comprobación do correcto funcionamento da publicación de anuncios no perfil e na
plataforma de contratos do Estado.
Seguimento da posta en marcha dos servizos de licitación
licitación electrónica por parte do
Ministerio (en canto a trámites administrativos necesarios como unha dilixencia oficial
de solicitude de acceso).
Preguntar a Espublico polos planes de integración con LexNET.
Avaliación daa utilización do sistema OCR das multifunción,
multifun
, en particular en Asesoría
Xurídica.
Plan para a migración ou transición das incidencias xestionadas pola aplicación de
desenvolvemento interno cara a GECOR.
Adquisición de licenzas adicionais de CYPE-Arquímedes
CYPE
para OT-Enxeñería.
Enxeñería.
Potencias melloras daa eficiencia no uso do SIUSS e do novo HSUE.
Análise dos perfís de usuario e a posibilidade de delegar traballo administrativo.
Investigación de experiencias de integración noutras entidades.
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•

Consulta ós axentes involucrados (Xunta, Ministerio, Espublico, Deputación) respecto
de posibles planes de integración.
Eliminación no medio ou longo prazo do sistema independente de xestión de datos de
usuarios que se emprega en SS.
Posible adquisición dunha aplicación para a xestión do servizo de axuda a domicilio,
completando
ompletando o estudo xa feito un ano atrás con aspectos como a elixibilidade DUSI.
Seguimento da posta en marcha do Engate (portal do empregado), prestando especial
atención á distribución de tarefas e accións entre Engate/Savia/Gestiona para cada
trámite.
Consultar ó provedor (Savia) respecto dos planes de integración con Gestiona.
Definición de procedementos de traballo no ámbito TIC en Policía
Policía Local, con especial
atención á xestión do cambio cos usuarios e co necesario compromiso destes.
Posible substitución do sistema POL por unha aplicación nova con tecnoloxía máis
moderna.
Revisión da configuración de Gestiona en relación co departamento (certificados de
sinatura, tipoloxías de procedemento, etc.).
Estudo de posible alternativas para mellorar os
os sistemas en mobilidade dos axentes
(máis información nas súas PDAs).
Identificación dos postos nos que estea xustificado o uso excepcional da versión
comercial Microsoft Office fronte o estándar municipal (LibreOffice) e instalación da
mesma.
Melloras en relación cos traballos de deseño gráfico (carteis, folletos, tarxetas, etc.):
posible centralización dos mesmos, uso eficiente das licenzas dispoñibles de software
especializado, actividades de formación, etc.
Avaliación da implantación dalgún sistema de comunicación entre usuarios.
Plan para a implantación progresiva do sistema de xestión de incidencias GECOR:
fases, departamentos e responsables asignados, protocolos, apertura cara á veciñanza,
integración con outros sistemas.

Nivel de satisfacción dos usuarios
us
De xeito similar á análise realizada no apartado de equipamento hardware, presentamos agora
unhas estatísticas respecto do grao de aceptación das aplicacións software por parte dos
usuarios entrevistados.
Aplicamos as mesmas consideracións que naquel caso:
Criterio
riterio de valoración das opinións:
opinió
Opinión
Moi baixa ou baixa
Media
Alta ou moi alta

Puntuación
1
2
3
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Agrupación por perfís
erfís de usuario:
•
•
•

Directivo: equipo de goberno, habilitados nacionais.
nacionais
Administrativo ou auxiliar administrativo.
administrativo
Técnico, que inclúe: responsables de servizo, arquitecta, enxeñeiro, asesor xurídico,
AEDL, psicóloga CIM, traballadoras sociais e educadora familiar, axentes de Policía
Local.

Respecto da localización do posto de traballo, diferenciamos simplemente entre Casa do
Concello
oncello e Dependencias Exteriores.
Por último, cara a análise respecto do departamento, facemos a seguinte clasificación:
•
•
•
•
•

Área económica: intervención, recadación, tesourería
Oficina técnica: urbanismo, enxeñería
Servizos centrais: secretaría, asesoría xurídica, alcaldía, contratación,, rexistro
Servizos sociais e CIM
Outros

Os resultados globais son os seguintes:

Total

Nº usuarios
32

Gestiona
2,03

Sistemas específicos
2,03

Os resultados reflicten unha valoración moi preto da media (é dicir, un aprobado xusto) tanto
de Gestiona como das distintas aplicacións específicas. Como veremos, este dato global
esconde matices importantes.
Introducindo a variable do perfil de usuario obtemos:
Perfil
Administrativo
Directivo
Técnico
Total

Nº usuarios
11
3
18
32

Gestiona
2,45
2,33
1,72
2,03

Sistemas específicos
2,36
2,33
1,78
2,03

Os resultados amosan que, como no caso do hardware, as queixas proceden dunha forma moi
significativa dos postos de perfil técnico. O motivo principal é a natureza do seu traballo: estes
usuarios realizan polo xeral un traballo intensivo de xestión relativamente
relativamente complexo, e son
máis sensibles ás carencias ou limitacións das aplicacións porque teñen un impacto máis
evidente sobre a súa produtividade.
Como veremos máis adiante, hai un efecto adicional que está a rebaixar a puntuación de
Gestiona, derivado da alta porcentaxe de postos técnicos na mostra, e especialmente os
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pertencentes a servizos máis "independentes" (os de fóra do núcleo administrativo do
Concello).
Respecto da variable de localización, obtemos os seguintes resultados:
Localización
Casa Concello
Exterior
Total

Nº usuarios
22
10
32

Gestiona
2,32
1,40
2,03

Sistemas específicos
2,23
1,60
2,03

erenza enorme que ven a afianzar a conclusión do parágrafo anterior: os
Percíbese unha diferenza
usuarios dos servizos exteriores valoran moito máis negativamente os seus recursos software.
Por último, atendendo ó servizo o que pertence o usuario:
Departamento
Área econ.
OT
Serv. centrais
SS e CIM
Outros
Total

Nº usuarios
6
4
5
6
11
32

Gestiona
2,33
2,25
2,40
1,17
2,09
2,03

Sistemas específicos
2,33
2,00
2,60
1,33
2,00
2,03

Atopamos neste cadro os factores críticos que explican as excepcionalidades anteriores:
•

•

As usuarias de Servizos Sociais, que teñen un peso moi importante no estudo (supoñen
case un 20% do total de entrevistados) están moi insatisfeitas tanto coas súas
aplicacións específicas (fundamentalmente co SIUSS, polos motivos xa recollidos no
informe) como con Gestiona (que non aporta beneficio algún e só supón un traballo
adicional, duplicado, para elas).
Dentro da categoria de Outros,
Outros, os servizos externos do CDL, Policía Local e Estatística
tamén valoran negativamente Gestiona, pola escasa aplicabilidade ó seu traballo: ben
os procedementos recollidos no catálogo non se axustan á realidade deste, ou ben o
expediente Gestiona non aporta
aporta valor algún (o traballo faise no sistema específico).

En xeral, podemos concluír que os departamentos máis preto do núcleo administrativo do
Concello (servizos centrais, área económica) teñen as súas necesidades software
axeitadamente cubertas, tanto con
con Gestiona como coas respectivas solucións particulares. A
medida que nos afastamos deste núcleo, crece a insatisfacción dos usuarios porque as súas
necesidades non están ben atendidas. Urbanismo quedaría nun punto intermedio.
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Aspectos metodolóxicos
Definición
nición de procedementos
O Concello de Ponteareas non abordou nunca unha auténtica actuación de consultoría de
procesos, interna ou externa. O máis parecido que se fixo foi unha moi lixeira adaptación do
catálogo de Gestiona durante a implantación da
d ferramenta.
Unha consultoría de procesos ten por obxectivo a definición do catálogo de procedementos do
Concello, así como o contido detallado de cada un deles.
Loxicamente tanto o catálogo (qué procedementos existen) como as guías de execución (cómo
se tramita cada un deles)) reflicten as pautas e normas da lexislación que os regula, polo que
podería cuestionarse a necesidade dunha actuación local no Concello.
A necesidade atende a dous obxectivos:
•

•

A simplificación da complexidade intrínseca do procedemento (textos lexislativos,
diferentes casos de uso, estrutura da organización, aplicación das tecnoloxías) para
facela máis accesible para os usuarios, internos e externos.
A incorporación das
as peculiaridades da entidade: tipos e subtipos, trámites opcionais,
fases,
ases, usuarios ou servizos responsables, requirimentos de documentación,
ordenanzas municipais, políticas de arquivo, etc.

Para un aproveitamento máximo do mesmo, o contido do catálogo debe estar integrado coa
ferramenta de tramitación, de xeito que a información
información provida estea contextualizada á
operación que se está a realizar.
A nivel interno, o catálogo:
•

•
•

Mellora a calidade global da tramitación, mediante un conxunto de boas prácticas
xerais (criterios de tipificación e nomenclatura, comunicacións e avisos,
avisos aseguranza da
calidade dos datos,, etc.).
Constitúe un punto centralizado da información relativa ó procedemento.
procedemento
Supón un recurso formativo ideal para usuarios sen experiencia, algo de especial
interese ante o baixo nivel de coñecemento administrativo que, en termos xerais,
atopamos no Concello.

Respecto doss usuarios externos,
externos, o catálogo contribúe a mellorar a súa experiencia de servizo,
con información
ación máis precisa e detallada, recursos de utilidade (formularios
formularios específicos,
específicos vídeos
explicativos) e un maior grao de transparencia.
En ambos casos, a informatización do catálogo integrado coas aplicacións de administración
electrónica (xestor de expedientes,
expedie
sede electrónica) permite tamén detectar necesidades (por
exemplo, qué tramites reciben máis consultas) e actuar en consecuencia na procura dunha
maior eficiencia.
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É necesario salientar que o catálogo, tal e como se está a describir, non require un
desenvolvemento
esenvolvemento ou aplicación adicional: as funcionalidades aportadas por Gestiona son
suficientes para a súa posta en funcionamento. Trátase de xerar, organizar e engadir contido
de calidade que permita obter o máximo proveito desas funcionalidades.
Nesta liña, un bo exemplo é a iniciativa de normalización da xestión dos contratos menores
impulsada recentemente dende Secretaría Xeral, que abarcou as seguintes fases:
fases
•
•
•

•
•
•

Identificación da necesidade (cambios derivados da Nova Lei de Contratos que entrou
en vigor en marzo).
Modelado do procedemento por parte dun usuario experto (ámbito e alcance, fluxo de
trámites, responsables de cada tarefa, etc.).
Elaboración dun documento/guía co resultado do traballo anterior e máis outra
información complementaria útil para os usuarios (casos de uso, resolución de
dúbidas, diferenzas coa tramitación anterior, etc.).
Elaboración ou adaptación dos modelos de documento para a vinculación automática
de datos en Gestiona.
Accións formativas e de difusión (sesión formativa no salón de plenos, aviso en
Gestiona).
Seguimento e iteración en caso necesario.

O obxectivo para o Concello de Ponteareas é xeneralizar este proceso, para acadar un grao de
avance continuo e significativo. Obviamente a limitación
limitación crítica na actualidade é a
dispoñibilidade dos usuarios expertos. Dalgún xeito, que necesariamente debe incluír a
delegación de parte do traballo, tense que superar esa restrición.
Ante o volume do traballo pendente (a práctica totalidade dos procedementos están
pendentes de revisión,
sión, se ben pódense establecer prioridades), e a importancia do mesmo, o
enfoque pode pasar pola creación dunha unidade especifica de traballo.
O análise detallado desta potencial iniciativa abordarase na segunda fase do proxecto, pero as
liñas mestres da mesma poderían ser:
ser
•
•

Asignación dun responsable experto, cun rol directivo e dedicación parcial. Require as
condicións de cualificación, motivación e permanencia.
Asignación dun usuario non experto, cun rol produtivo e dedicación total ou cando
menos intensiva.. Require como mínimo unha base de coñecementos funcionais e
técnicos, así como facilidade para o trato cos usuarios ("man esquerda").

É importante salientar o carácter continuo
continuo deste proceso de mellora. Os cambios en
lexislación, organización, tecnoloxía,
tecnoloxía, etc. requiren a revisión permanente dos procesos (como
calquera outra entidade).

ESTRATEXIA PONTEAREAS, HABITAT SAUDABLE
Unha potencial derivada interesante desta actuación no medio ou longo prazo podería ser a
obtención dalgunha certificación de calidade (ISO 9001, por exemplo),
exemplo), algo menos habitual no
sector público que na empresa privada, pero de aplicabilidade en calquera caso.
POSIBLES ACTUACIÓNS IDENTIFICADAS
•

Definición detallada da unidade de definición de procedementos: obxectivos, perfil dos
integrantes, tarefas, recursos necesarios, custos, impacto esperado, calendario de
actuacións, etc.

Eficiencia, produtividade e calidade na tramitación
En termos de eficiencia, produtividade e calidade da tramitación, o primeiro que hai que
resaltar é o feito fundamental: o traballo sae adíante, a pesar das dificultades, carencias ou
inconvenientes de todo tipo que recolle este informe.
Con todo,, existe un amplo marxe de mellora, e polo tanto unha oportunidade.
As deficiencias observadas, con carácter xeral, obedecen a tres motivos fundamentais: a
duplicidade do traballo, as interrupcións do mesmo e as consecuencias de certas malas
prácticas na tramitación.
Duplicidade do traballo
A duplicidade do traballo é unha consecuencia directa da falta de integración entre os distintos
sistemas informáticos. Cando a operativa do traballo realízase nun sistema distinto de
Gestiona, como é o caso da maioría dos departamentos, os usuarios vense obrigados a
desdobrar o seu traballo entre ámbalas dúas aplicacións.
Isto non só supón unha perda efectiva de tempo, se non que aumenta o risco de cometer
erros, xera frustración e reduce a motivación.
En moitos casos, ademais, a carga de traballo impide completar a xestión de maneira íntegra
en ambos sistemas, polo que o resultado é incompleto cando menos nun deles, cando non se
reparte entrambos (orixinando dúas xestións illadas e incorrectas).
Nesta situación, podería pensarse se pagaría a pena ignorar a tramitación en Gestiona
(xenérica) en favor da aplicación específica, que aporta máis valor. Pero deste xeito
perderiamos a compoñente transversal a todo o Concello, e con ela a visión global do mesmo.
Calquera análise, informe, estatística quedaría afectado; calquera estratexia cunha
compoñente intelixente (Smart Government, Smart Cities) invalidada.
Precisamente a tendencia
cia é a contraria: poñer en común a maior cantidade posible de
información para combinala obtendo un maior valor.
Polo tanto, a solución pasa por avanzar na integración entre os sistemas. O cambio da
aplicación de PMU vai nesa liña; previsiblemente algo semellante
semellante ocorrerá coa xestión
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económica no curto ou medio prazo. De xeito similar, cando se implanten novas solucións
(GIS) ou se substitúan as actuais (Policía Local), convirá ter moi en conta estes factores.
En xeral, non resulta economicamente razoable para o Concello asumir este tipo de
investimentos. O que si pode facer, no caso das plataformas oficiais externas, coma o SIUSS, é
demandar unha solución ós axentes involucrados (Espublico, Xunta, Ministerios, Deputación...
segundo o caso).
Interrupcións do traballo
O efecto das interrupcións sobre
sobre a produtividade é moi significativo, especialmente para
aquelas tarefas que requiren dun compoñente intelectual.
Atendendo as opinións dos usuarios, as causas máis habituais de interrupción son, por este
orde: atención
ención directa ó público por parte do usuario, atención a outro persoal do Concello e
ruído (moitas veces pola atención ó público dun compañeiro).
No primeiro caso, atopamos que, polo xeral, non se están a respectar os horarios de atención
ó público. Pola contra, a atención préstase de continuo. Esta política sen dúbida mellora a
percepción do servizo, pero faino a costa da produtividade do usuario. Se cadra trátase de
atopar un punto axeitado de equilibrio.
Algo semellante ocorre coa atención ós compañeiros
compañeiros (responsables políticos en particular,
pero tamén calquera outro usuario).
usuario). En xeral non se seguen as consideradas boas prácticas
que son habituais noutras organizacións, por exemplo no ámbito privado: aplicar un criterio
razoable da urxencia (se todo é urxente,
urxente, nada o é), utilizar na medida do posible canles
asíncronas (é dicir, non esixir unha resposta inmediata), concertar unha reunión con
antelación, agrupar varios asuntos na mesma comunicación ou xuntanza, etc.
O nivel xeral de ruído non se detectou como
como un problema relevante, a pesar de que a maioría
dos empregados traballan en áreas diáfanas sen illamento acústico. O problema aparece
cando un compañeiro está a manter unha conversa en voz alta preto do teu posto. Se isto
ocorre de xeito continuado, como
como é o caso da atención ó público (ou cando as interrupcións
internas son moi habituais), o efecto pode ser moi notable.
En xeral, a privacidade é unha cuestión a mellorar para o Concello. Incluso nos ámbitos máis
críticos, como é o caso dos Servizos Sociais,
Socia non se acadaa o nivel desexable de illamento (aínda
coa porta pechada pode escoitarse
escoitarse a conversa dende fóra). Noutras áreas como Oficina
Técnica, directamente non existe ningún tipo de privacidade. Non é unha cuestión doada de
resolver; crear postos específicos
ecíficos de atención ó público non é viable (por falta de espazos e
porque o persoal non se dedica en exclusiva a estas tarefas). Nos casos en que sexa posible,
unha solución como a adoptada recentemente no caso da AEDL pode mellorar
considerablemente a situación.
tuación.
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Malas prácticas na tramitación
Ademais das duplicidades e as interrupcións, a terceira causa da perda de eficiencia ten a súa
orixe nun conxunto de prácticas que podemos considerar como desaconsellables ou
mellorables. Estas accións con frecuencia xeran problemas propios, pero ademais teñen en
común un efecto negativo sobre a organización do traballo.
En primeiro termo salientamos os problemas coa tipificación dos expedientes.
expedientes Por mala
configuración do sistema, descoñecemento, falta de tempo, desidia,
desidia, etc. os usuarios abusan do
"procedemento xenérico". Entre os efectos negativos desta práctica:
•
•
•
•

Pérdese boa parte da capacidade tanto de análise como de busca.
Aínda peor, se ás veces se tipifican axeitadamente e ás veces non (por exemplo
segundo o criterio
erio de distintos usuarios),
usuarios) ambos conxuntos serán
n incorrectos.
Os expedientes sen tipoloxía tampouco teñen ficha de datos específicos propios,
modelos de documentación, etc.
Trátase dunha situación que supón un grande esforzo detectar e corrixir.

En base a unha análise realizada por Pablo Escobero para Secretaría
Secretaría no pasado mes de xuño,
co universo de expedientes creados en Gestiona ata marzo de 2018:
•
•

•
•

•
•

Detectáronse
etectáronse un total de 1160 procedementos xenéricos (poderían ser máis xa que
non se inclúen nese total os de "solicitudes varias").
Estimouse
stimouse que cando menos un 90% deles non tiñan xustificación
xustificación para esta
clasificación (é dicir, existe en Gestiona unha tipoloxía específica para o asunto,
asunto pero
non se utilizou).
Supoñen o 10,5% do total de expedientes. Descontando as facturas do total,
tota a
porcentaxe sube ata o 15% (un de cada 7).
A metade dos expedientes totais en Gestiona (uns 11.000) pertencen a tan só 11 tipos.
Descontando o efecto das facturas (o que reduce o total ata 7900 expedientes), o
número de tipos para alcanzar a metade dos expedientes sube a 27 (dun total de 447
tipos).
É dicir, descontando as tipoloxías máis comúns (que non admiten dúbidas), as
porcentaxes
orcentaxes de xenéricos dispáranse.
dispá
Por departamentos, Policía Local
Local e Intervención acumulan o maior número absoluto
de casos (entrambos un 30% do total).

A utilización da tipoloxía "procedemento xenérico" debe ter un carácter excepcional e
reservado para situacións imprevistas. Faise necesario erradicar esta práctica.
Unha situación similar ocorre cos datos de terceiros.
Dunha banda, os dous principais arquivos de terceiros (o de Gestiona e o de ABSIS) non teñen
integración entre si. O do novo PMU de Aytos, en fase de implantación, debería estar
integrado con Gestiona.
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O maior problema, con todo, xurde da repetición dun mesmo terceiro dentro de Gestiona (cos
mesmos efectos adversos que no caso anterior).
A problemática dos interesados presenta certa complexidade (o NIF/CIF/NIE non asegura
unicidade; certos interesados, como os xulgados, non o teñen; outros, como as Consellerías da
Xunta de Galicia, comparten un mesmo CIF pero requiren un tratamento individual;
individual etc.).
Con
on independencia disto, debe definirse unha metodoloxía que reduza ó mínimo a aparición
destes duplicados. Os usuarios deben dedicar un certo esforzo a comprobar a posible
existencia do terceiro antes de crear un novo. Deberá avaliarse o grao de depuración necesario
para arranxar a situación actual, e se chega con facer uso da funcionalidade de Gestiona que
permite fusionar terceiros
rceiros ou se require un procesado específico na base de datos.
Outra práctica que ocasiona efectos semellantes e conviría modificar é o costume de non
cubrir a ficha de datos básicos do expediente,
expediente que está relacionada co escaso uso que se fai
dos modelos de documentación.
Os usuarios polo xeral utilizan un documento propio como base (case sempre almacenado sen
seguridade no seu equipo persoal). Sobre este documento, realizan os cambios específicos
pertinentes ó expediente que están
están a tramitar, e despois o achegan ó expediente como un
documento independente. Como xa cobren os datos no documento, polo xeral non se
molestan en completar
ompletar tamén a ficha de datos en Gestiona.
A alternativa correcta pasa por cubrir a ficha de datos, converter
converter o seu documento nun modelo
de Gestiona (é dicir, definir os campos que se van trasladar automaticamente dende o
expediente cando se xere o documento a partir do modelo), almacenar o modelo en Gestiona,
e xerar o documento mediante o uso do modelo, engadindo os cambios adicionais que sexan
necesarios.
Esta operativa presenta múltiples vantaxes:
•
•

•

•

•

Os datos do expediente,
expediente debidamente cubertos, están dispoñibles para outros
modelos, como criterios de busca, e para análise e estatísticas.
O único traballo adicional
icional é a conversión do documento en modelo, que se fai unha
soa vez como parte da definición completa do procedemento, segundo os criterios que
vimos no apartado anterior.
Estes modelos almacénanse de forma segura sen necesidade de intervención por parte
part
do usuario. Ademais, están a disposición doutros usuarios que tramiten o mesmo tipo
de expediente.
Se os datos se repiten en dous ou máis documentos (algo bastante común), afórrase
traballo xa que só se introducen unha vez na ficha, e o traslado ós documentos
docum
é
automático.
Os metadatos xerados automaticamente son moito máis completos.
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Os beneficios son evidentes, pero a posta en práctica desta metodoloxía non resulta doada, xa
que, ademais do esforzo de adaptación dos modelos (para o que resulta imprescindible
imprescin
a
figura da unidade de definición de procedementos que se describiu con anterioridade), faise
necesaria unha importante labor de difusión, concienciación e xestión do cambio xunto cos
usuarios.
A xestión dos documentos dentro do expediente é outro dos
dos aspectos para os que sería moi
útil definir unha metodoloxía, ou, cando menos, unha guía de boas prácticas. Os principais
elementos a incorporar son:
•

•
•
•

Criterios
riterios normalizados e homoxéneos á hora de definir unha xerarquía para a
distribución dos documentos dentro do expediente. Non é necesario nin desexable
unificar nun único criterio para todo o Concello, xa que a tipoloxía do expediente
determina a organización máis eficiente. O imprescindible é que expedientes dun
mesmo tipo compartan unha estrutura común.
Pautas para a nomenclatura
nomen
dos arquivos, de xeito que o nome permita identificar o
contido dos mesmos,, facilite as buscas, etc.
Pautas para indicar a situación excepcional de certos documentos: ausente,
incompleto, pendente, borrador, etc.
No medio prazo, un criterio para a definición de metadatos dos documentos (non
necesario ata que Gestiona incorpore funcións de xestión documental avanzada,
previsto para unha versión futura).

Outra práctica que ocorre con certa frecuencia no Concello e que conviría eliminar e a
impresión e posterior escaneado de documentos en formato dixital.
Como é ben coñecido, o proceso de escaneado converte o documento nunha imaxe, perdendo
o seu formato orixinal. Isto significa que a capacidade para traballar
traballar co documento resultante
queda moi limitada: a aplicación co que se xerou non o recoñece, non se pode editar, nin facer
buscas no seu contido, etc.
A única situación na que ten sentido este tipo de procesado é cando a sinatura do documento
ten que ser manuscrita. Actualmente prodúcese esta circunstancia
circunstancia en dous tipos de casos:
•
•

Asinantes internos que non teñen correctamente configurada a firma en Gestiona
(Policía Local), situación que debe ser corrixida.
Asinantes externos ou internos que non teñen sinatura dixital (por exemplo en
Servizos Sociais o en Persoal).
Persoal Neste caso o proceso está xustificado.

Ademais dos anteriores, atopamos operativas deste tipo no Rexistro, en dous casos:
•

Documentos procedentes de portelos exteriores, descargados das webs
correspondentes. En vez de achegalos directamente imprímense
imprímense e escanéanse. Neste
caso o motivo semella ser o descoñecemento por parte dos usuarios.
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•

Proxectos presentados en formato papel sen copia dixital. Neste caso o Rexistro fai o
esforzo de escanear estes documentos, pero sería moito máis sinxelo esixir a
presentación dunha copia dixital e incorporala ó expediente, mantendo o formato dos
arquivos e aforrando o traballo de escaneo (e papel).

Outras prácticas incorrectas derivan
deriv do descoñecemento por parte da maioría de usuarios de
certas funcionalidades máis avanzadas de Gestiona.
Gestiona Entre elas:
•

•

A sección de avisos de Gestiona resulta pouco operativa porque acumula un gran
número de alarmas que se xeran automaticamente como consecuencia de operacións
sinxelas co expediente, como darlle acceso a alguén. O que moitos usuarios
descoñecen e que marcando as opcións axeitadas estes avisos non aparecen (na súa
defensa, o procedemento é moi pouco intuitivo).
De xeito similar, moitos usuarios algo máis
máis avanzados demandan unha funcionalidade
de busca de documentos. Normalmente
Normalmente as buscas en Gestiona limítanse ós
expedientes, pero mediante
mediante o concepto de libros de documentos (o mesmo que
soporta o módulo de Libros Oficiais) pódense facer consultas sobre unha listaxe de
documentos.

En xeral, estas e outras cuestións derivan da necesidade dunha formación máis avanzada, para
usuarios que xa dominan os aspectos básicos do produto e atopan certas limitacións. En
moitos casos os permisos do usuario non lle permiten sequera coñecer a existencia destas
funcións. A formación debe non
non só amosar estas posibilidades, se non tamén vir acompañada
dunhas pautas para o correcto
to uso das mesmas (evitando, por exemplo, a creación de centos
de libros).
Por último, detectouse unha circunstancia anómala no rexistro da Policía Local, onde se fan ata
a
tres operacións de rexistro para cada entrada (unha en Gestiona, outra no POL, e outra con
selo manual). O motivo probablemente estea na imposibilidade de usar Gestiona cando cae o
acceso a Internet. Conviría revisar esta operativa e aliñala coas directrices
directrices xerais do Concello.
POSIBLES ACTUACIÓNS IDENTIFICADAS
•
•

•

•

Definir uns criterios ou requirimentos de interoperabilidade para o software que se
adquira en adíante por parte do Concello.
Participación máis activa en foros, grupos de traballo ou iniciativas destinadas á
mellora da interoperabilidade, especialmente en relación coas aplicacións oficiais que
non dispoñen desta, coma o SIUSS.
Análise de posibles alternativas ou cambios para a mellora da atención ó público, tanto
en relación coa experiencia do solicitante
solicitante como da produtividade do empregado
público.
Elaborar e difundir unha guía de boas prácticas para a comunicación no traballo, que
teña entre os seus obxectivos reducir o número e o impacto das interrupcións.
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•
•

•
•

•

•

•

•

•

Eliminar o uso do procedemento xenérico (e, posiblemente doutras tipificacións
ambiguas),, agás para casos completamente excepcionais.
Analizar o alcance das incidencias existentes na base de datos de terceiros de
Gestiona, determinando a necesidade dun proceso de depuración e a validez da
ferramenta
enta de fusión incluída en Gestiona.
Investigar o grao de conexión entre os terceiros de Gestiona e do PMU de Aytos.
Como parte da definición da metodoloxía e boas prácticas para a tramitación, incidir
na necesidade (obrigatoriedade, incluso) de cubrir a ficha de datos básicos dos
expedientes. A medida que se vaian completando as guías de tramitación para
distintos tipos de expediente, estes poderán dispoñer de cadansúas fichas máis ou
menos completas en función das necesidades de tramitación do procedemento.
procedemen
Modificar a operativa de creación de documentos actual para baseala en modelos, xa
sexan incluídos en Gestiona ou xerados a partir de documentos propios dos usuarios.
Ante o impacto do cambio, será necesario un plan para a xestión do mesmo,
posiblementee mediante unha implantación progresiva.
progresiva
Redactar un conxunto de criterios, pautas ou procedementos en relación coa xestión
dos documentos nos expedientes, en canto a organización dos mesmos,
nomenclatura, etc.
Eliminar a práctica da impresión e posterior escaneado de documentos orixinalmente
en formato dixital nos casos en que resulta innecesaria (Policía Local, Rexistro),
mediante os axustes de configuración necesarios ou actividades de formación dos
usuarios.
Definir as condicións de uso e o alcance que se quere dar á funcionalidade de libros
oficiais como ferramenta para a xestión de tipoloxías de documentos (non
necesariamente oficiais), identificar os postos que poderían facer uso dela e difundila.
Corrixir a multiplicidade na creación de asentos de rexistro
rexistro en Policía Local.

ESTRATEXIA PONTEAREAS, HABITAT SAUDABLE
Recursos humanos e grao de capacitación
Coñecementos TIC
Polo xeral, os usuarios indican un coñecemento medio/alto
alto das ferramentas informáticas
estándar coas que traballan (sistema operativo a nivel de usuario, ofimática, correo
electrónico, etc.). A impresión percibida durante as entrevistas apunta a un grao algo menor
de coñecemento, polo que, sempre en termos xerais, pensamos que o nivel de cualificación é
medio.
Dentro desta categoría, a demanda máis repetida é a formación avanzada
nzada en tratamento de
follas de cálculo (LibreOffice Calc). Polo que respecta a Gestiona:
•

•

•

Unha maioría de usuarios declara posuír os coñecementos básicos. Esta situación
correspóndese coa formación básica recibida durante a fase de implantación maila
experiencia
riencia do último ano e medio, en tarefas estándar. Boa parte destes usuarios
demandan formación máis avanzada.
Incluso entre os usuarios que non teñen recibido formación ningunha (normalmente
por terse incorporado ó Concello con posterioridade á implantación),
implantación), rara vez o grao
de coñecemento sitúase por debaixo do caso anterior. Isto indícanos que existen uns
procesos informais de formación entre os propios usuarios, e tamén que o impacto da
formación básica non é particularmente relevante.
Un número moi pequeno de usuarios (arredor de 5) demostran coñecementos
avanzados,
ados, por experiencia previa coa ferramenta, ou por teren investigado e feito
probas paraa coñecer as súas posibilidades e limitacións.

As observacións anteriores apuntan á necesidade de articular
articular a formación en base ó nivel
actual dos usuarios, así como á importancia de atopar unha maneira de transmitir o
coñecemento avanzado que teñen os usuarios de referencia cara ó conxunto dos demais.
O grao de coñecemento indicado polos usuarios de cadanseu servizo é máis alto respecto das
aplicacións específicas. En xeral correspóndese coa realidade; na maioría dos casos os usuarios
contan con varios anos de experiencia coas mesmas. Doutra banda, esta familiaridade provoca
que os usuarios sexan remisos á substitución
substitución dos sistemas actuais, aínda a pesar das
desvantaxes xa coñecidas, especialmente en canto á integración.
POSIBLES ACTUACIÓNS IDENTIFICADAS
•

Elaboración dunha relación de contidos avanzados para futuras sesións de formación
dirixidas a usuarios con experiencia en Gestiona.

Coñecementos funcionais
funciona
O nivel de cualificación funcional
cional escaparía nun principio do alcance deste informe, pero xa
que a súa influencia en algúns aspectos técnicos e, sobre todo, metodolóxicos, é moi
importante, recóllense neste apartado unhas consideracións básicas.
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En termos xerais, o grao de coñecementos funcionais dos empregados do Concello sitúase por
debaixo da media noutras entidades semellantes. Esta afirmación corresponde a unha
impresión e carece de base científica, pero
pero é compartida por algunhas das persoas máis
cualificadas do Concello.
Entre os potenciais motivos atopamos os seguintes:
•
•
•

A proporción entre técnicos e administrativos e máis baixa que noutras entidades.
Algúns postos de relevancia están cubertos de xeito accidental por usuarios sen
experiencia específica nos mesmos.
A implantación das TIC é moi recente, polo que aínda non se aprecia o efecto tractor
da administración electrónica (as aplicacións de xestión de expedientes producen
habitualmente un efecto positivo sobre a formación dos usuarios máis inexpertos).

Froito desta concentración do coñecemento funcional nunhas poucas persoas, estas teñen que
dedicar unha parte importante do seu tempo a responder dúbidas ou orientar o traballo das
demais, co conseguinte
uinte efecto sobre o seu traballo propio.
Para corrixir esta situación, ademais das accións formativas e da incorporación progresiva de
perfís máis cualificados, conviría, como no caso anterior, sistematizar dalgún xeito a difusión
do coñecemento dos usuarios
usuarios expertos. Neste sentido, iniciativas como a unidade de
definición de procedementos poden ter un impacto moi relevante.

Servizo de administración electrónica
Unha carencia salientable dentro do organigrama do Concello é a ausencia dun responsable de
administración electrónica.
A e-administración
administración (ou, con carácter máis xeral, a aplicación das TIC no sector público) ven
adquirindo progresivamente máis importancia ó longo dos últimos 20 anos, e, atendendo a
distintos indicadores (políticas públicas da UE, liñas
liñas de innovación, explosión do grao de
utilización dos servizos, evolución equivalente observada no sector privado, etc.), todo apunta
a un reforzamento desta tendencia.
As entidades precisan dunha estratexia para facer efectivos os procesos de modernización
moderniza
administrativa co apoio das novas tecnoloxías e metodoloxías.
A definición, posta en práctica, seguimento e actualización constante desta estratexia son as
principais funcións do responsable de administración electrónica. En canto ós requirimentos
para
ra o posto, precisa dunha elevada cualificación técnica en constante renovación, amplos
coñecementos funcionais, visión estratéxica, altas doses de motivación e vocación de
permanencia.
Debido á compoñente técnica, o servizo de administración electrónica acostuma
acostuma a integrarse
dentro do Departamento de Informática. De feito, nas entidades de pequeno tamaño con
frecuencia coinciden o responsable de informática e o de administración electrónica.
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A asignación formal da responsabilidade non é polo tanto cuestión de crear un posto novo. O
imprescindible é recoñecer a importancia e o peso específico das tarefas asociadas ó mesmo, e
asignarlles a dedicación necesaria. Con frecuencia os responsables de informática dedican a
maior parte do seu tempo a resolver pequenas
pequenas cuestións (atención ós usuarios, axustes de
configuración ou permisos, resolución de dúbidas, incidencias coa microinformática, labores
de mantemento, etc.) e moi pouco ás cuestións de maior valor como a visión estratéxica, e
aínda menos para a vixilanciaa tecnolóxica.
A participación de consultores externos, tanto en labores de asesoramento como cunha
participación máis activa en tarefas específicas, pode resultar axeitada ou incluso desexable,
sempre e cando o Concello manteña a compoñente de dirección estratéxica.
e
POSIBLES ACTUACIÓNS IDENTIFICADAS
•

Definición detallada do perfil de responsable de administración electrónica máis
axeitado para o Concello: requirimentos, tarefas e responsabilidades, posición na
organización, estimacións de esforzo, grao de participación
participación externa, etc.

Nivel de satisfacción e motivación dos usuarios
En clara
lara oposición ós parámetros de cualificación xa comentados, en
en liñas xerais o nivel de
satisfacción e motivación dos usuarios pode considerarse alto (comparativamente respecto
doutras entidades semellantes).
Loxicamente o intervalo de opinións é amplo e inclúe algunhas posicións moi negativas, pero,
sempre en base a impresión percibida e sen base estatística obxectiva, unha maioría de
usuarios amosan unha valoración positiva da situación actual e unha predisposición favorable
para novas iniciativas.
O motivo principal que xustifica estas
es as opinións é o recoñecemento da mellora que ten suposto
a implantación efectiva do xestor de expedientes, en comparación coa situación anterior, en
e
termos de orde, axilidade, eliminación de papel, etc.
É importante salientar que este nivel de éxito non debe darse por descontado. De feito,
historicamente unha porcentaxe maioritaria de proxectos de administración electrónica non
conseguen unha implantación
ación efectiva ou fracasan na xestión do cambio cos usuarios.
Este
ste elevado grao de aceptación constitúe
con
un dos elementos de maior peso (xunto coas
condicións económicas, a ubicuidade da solución e o seu carácter semi-oficial)
semi oficial) para facer unha
aposta firme pola
ola continuidade de Gestiona, a pesar dalgunhas das súas limitacións.
Por último, conviría aproveitar este clima de aceptación do cambio para impulsar outras
iniciativas de mellora.
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Cumprimento da lexislación e normativa
Leis 39/2015 e 40/2015
Dende o punto de vista TIC, as necesidades en relación co cumprimento dos mandatos
lexislativos, tanto da Lei 39/2015, de 1 de Outubro, de Procedemento Administrativo Común
das Administracións Públicas; como,
como en menor medida, da Lei 40/2015, de 1 de Outubro, de
Réxime
xime Xurídico do Sector Público, concéntranse na plataforma de administración electrónica
do Concello (Gestiona).
Dende a entrada en vigor o 2 de outubro de 2016, Gestiona ven incorporando
progresivamente novas funcionalidades para dar resposta ós distintos
distintos requirimentos que
recollen as devanditas leis, con algún retraso pero cun grao de cumprimento elevado. Por
exemplo:
•
•
•
•
•
•

Xestión da representación.
Integración co rexistro electrónico
electr
de apoderados (@podera/REA).
Módulo de notificacións e comunicacións electrónicas en sede electrónica.
Integración
ntegración con Notific@.
Potal de transparencia.
Novo catálogo de procedementos adaptado á lei 39/2015: axuste das tipoloxías,
modelos de documentación, etc.

Dende a data actual (xuño 2018) ata o prazo máximo que establece a lei para a súa aplicación
íntegra (outubro de 2018), as principais cuestións pendentes son:
•
•
•
•

Substitución do antigo módulo de Rexistro por un novo módulo de Oficina de
Asistencia
istencia en Materia de Rexistro, conforme as disposicións da lei 39/2015.
Integración
ón co sistema SIR (Sistema
(Sist
de Intercambio de Rexistro).
Novo módulo de clasificación arquivística e Arquivo Electrónico Único.
Integración con InSiDe (Infraestrutura e Sistemas de Documentación Electrónica).

O roadmap oficial de melloras previstas en Gestiona
Gestiona recolle estes desenvolvementos nas
chamadas versións ENI 3.0 e ENI 4.0, con data estimada de lanzamento en cumprimento co
prazo marcado pola lei.
Historicamente, un dos puntos fortes de Espublico é a axilidade para a adaptación ós cambios
da normativa, especialmente na súa área de negocio tradicional, dirixida á produción de
modelos de documentos para o sector público. Semella que con Gestiona manteñen esa liña
de actuación, polo que o Concello dispón dunha boa base para dar resposta ás necesidades
presentes e futuras.
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Interoperabilidade e ENI
Gestiona dispón dunha arquitectura técnica que facilita un alto grao de interoperabilidade,
axustada ás directrices do ENI (Esquema Nacional de Interoperabilidade) e cumprindo coas
súas normas técnicas.
Esta capacidade de conexión con outros sistemas reflíctese no gran número de integracións
existentes, tanto con aplicacións de terceiros provedores como con sistemas doutras
administracións públicas.
No primeiro caso, o exemplo máis relevante para o Concello é a integración co PMU da
empresa Aytos, que vai substituír de maneira inminente ó produto de ABSIS. O resto de
aplicacións actualmente en uso no Concello non dispoñen de conexión (nin con Gestiona nin
con ningunha outra solución).
Sen embargo, un dos puntos fortes de Gestiona é o nivel de integración con múltiples
aplicacións e utilidades oficiais. Para empezar, dispón do privilexio de contar cun Punto de
Acceso a SARA propio (algo polo xeral reservado ás entidades públicas).
No apartado de integracións concretas, podemos salientar as seguintes, por áreas funcionais:
•
•
•
•
•
•
•

Catálogo de procedementos: SIA.
Identificación de usuarios e sinatura electrónica: cl@ve.
Xestión da representación: Representa, Apodera.
Notificacións e comunicacións electrónicas: Notific@.
Integración entre rexistros: SIR (en desenvolvemento).
Xestión de documentos electrónicos: InSiDe (en desenvolvemento).
Contratación: PLACE (en desenvolvemento), FACE.

Protección de datos e novo RGPD
O Concello dispón dun conxunto de arquivos conforme ós
ós requisitos da LOPD (Lei Orgánica de
Protección de Datos de Carácter Persoal).
O Concello está a levar a cabo a adaptación requirida pola entrada en vigor do novo RGPD
(Regulamento Xeral de Protección de Datos, de ámbito europeo) o pasado 25 de maio (se ben
na práctica a validez do mesmo está posposta namentres non se aproba a norma estatal de
aplicación do mesmo.
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A nivel de usuarios, estes polo xeral indican coñecer a normativa así como a aplicación da
mesma (por exemplo prácticas que teñen que ser evitadas).
evitad
Obsérvase un maior grao de coñecemento entre aqueles usuarios que realizan tarefas máis
sensibles respecto da protección dos datos persoais (por exemplo, en Servizos Sociais, CIM,
AEDL ou Persoal).
O coñecemento en calquera caso limítase, case de xeito
xeito universal, á LOPD. As entrevistas
coincidiron no tempo coa entrada en vigor (teórica) do novo RGPD, e detectouse unha certa
preocupación en relación coas consecuencias desta.

Seguridade Informática e Adaptación ó ENS
A nivel de usuario, detectáronse importantes deficiencias en materia de seguridade
informática. As principais son:
•

•
•

•

•

Unha porcentaxe importante da documentación que se utiliza para a operativa diaria
(en particular, os modelos de documentos "propios" que os usuarios empregan para
tramitar) almacénanse exclusivamente nos equipos individuais destes.
Nunha maioría de casos non se realizan copias de seguridade do contido dos equipos.
equipos
Certas malas prácticas en relación coas credenciais de acceso, como a utilización dun
usuario común para compartir
compartir traballo ou substituír a un compañeiro ausente, que
reduce a capacidade de auditoría das operacións.
Os usuarios indican coñecer as pautas para a creación de contrasinais seguros, pero a
impresión percibida leva a pensar que ás veces non as poñen en práctica
prác
e que nunha
maioría dos casos están a repetir as mesmas credenciais en distintos sistemas.
Os usuarios non son conscientes ou non valoran o risco que están a correr con estas
prácticas.

O Concello de Ponteareas está a levar a cabo un plan de adaptación
adaptació ó ENS (Esquema Nacional
de Seguridade) en colaboración coa empresa EDNON (o mesmo proxecto inclúe tamén o
asesoramento para a adaptación ó novo RGPD no ámbito da protección de datos).
Este plan aborda os distintos aspectos a cubrir para o cumprimento co esquema:
esquema inventario de
activos, identificación e análise de riscos, medidas de protección, arquitectura de seguridade,
monitorización, auditoría, etc. A posta en práctica deste plan debería solucionar ou, cando
menos, acalmar as incidencias detectadas.
O obxectivo do proxecto é acadar polo menos o nivel medio de cumprimento co ENS, con data
de remate estimada en novembro de 2018. O grao de avance axústase, polo momento, á
planificación (definíronse xa a política de seguridade e mailos responsables; estanse
esta
a avaliar
os tipos de información e servizos para identificar os subsistemas e completar a valoración dos
mesmos). No relativo ó RGPD, o proceso vai aínda máis avanzado.
Por último, destacar
estacar tamén que Gestiona obtivo en maio de 2017 a certificación de
d nivel alto
en conformidade co ENS (converténdose na primeira solución do sector en conseguila).

ESTRATEXIA PONTEAREAS, HABITAT SAUDABLE
Nova lei de contratos
De cara ó cumprimento dos requirimentos recollidos na Lei 9/2017, de 8 de novembro, de
Contratos do Sector Público, Gestiona dispón de integración
integración con PLACE (Plataforma de
Contratación del Estado). Esta conexión permítelle resolver aspectos como a publicación
automatizada de anuncios
nuncios na devandita plataforma (pendente de certificación por parte do
MINHAFP).
Con todo, a data de xuño de 2018, o sistema aínda presenta algunhas carencias importantes, a
pesar da entrada en vigor da lei o pasado 9 de marzo de 2018.
As deficiencias afectan fundamentalmente a dous aspectos:
•

•

Os procedementos de contratación dispoñibles no catálogo actual non se axustan por
completo á nova lexislación: novas tipoloxías pendentes de incorporación, axustes en
modalidades existentes, cambios nalgúns trámites, adaptación dos modelos de
documentos, etc. O proceso de actualización está en marcha pero leva un certo
retraso. Entre tanto,, dende Secretaría Xeral vense
se creando modelos actualizados e
guías de tramitación para os casos máis comúns (en particular, para os contratos
menores).
O requirimento de posibilitar a licitación electrónica non se cumpre. En teoría, a
Dirección General
neral de Patrimonio del Estado (MINHAFP) ten previsto ofrecer, dentro de
PLACE, un conxunto de servizos de licitación electrónica para facilitar o cumprimento
das esixencias legais. A estratexia de Espublico (e da maioría de provedores de
solucións de administración
nistración electrónica) pasa pola integración coa mesma. A día de
hoxe dita solución non está operativa e os fabricantes están a espera.
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Conclusións
Co obxectivo de facilitar a comprensión dos principais resultados do informe por parte de
aqueles usuarios
os que non poden facer unha lectura completa do mesmo, as conclusións
recóllense no epígrafe de Resumo Executivo que encabeza este documento.

Cadro DAFO
Como complemento ás conclusións do informe, recollemos
recollemos no seguinte cadro a análise DAFO
do proxecto de modernización administrativa do Concello de Ponteareas.

Interno

Externo

Positivo
Forzas

Negativo
Debilidades

Dispoñibilidade de fondos
Implicación do equipo de goberno
Motivación dos usuarios
Éxito na implantación de Gestiona
Enfoque profesional do proxecto
Visión global que supera ó DUSI

Grao de cualificación dos usuarios
Parque software instalado
Baixa calidade dos datos existentes
Carencias metodolóxicas
Indefinición da estratexia a longo prazo
Prazos axustados para licitar e executar
o proxecto

Oportunidades

Ameazas

Impulso oficial como consecuencia da
Lei 39/2015
Forte incremento no uso dos servizos de
e-administración
administración pola cidadanía
Iniciativas Deputación de Pontevedra
Forte apoio ás iniciativas Smart

Dispersión do proxecto
Incerteza electoral
Riscos relacionados co mantemento dos
investimentos

A maioría dos elementos incluídos no cadro foron explicados en detalle ó longo do informe ou
resultan obvios por si mesmos. Con todo, no capítulo de ameazas, podemos comentar:
•

•

Dispersión do proxecto: refírese á posibilidade de que o proxecto remate sendo un
conxunto de actuacións independentes en ámbitos diversos, co único elemento común
da súa condición "TIC", sen formar parte dun sistema ou propósito global.
Riscos relacionados co mantemento: o financiamento dispoñible cobre os
investimentos para a adquisición dos sistemas, pero non, por criterios de elixibilidade,
o seu mantemento futuro. Resulta moi importante ter en conta esta situación para
garantir a vida útil dos mesmos.

Resumo de potenciais actuacións identificadas
Este epígrafe recolle as diferentes actuacións identificadas ó longo do informe, combinando
elementos relacionados ou moi semellantes, e agrupándoos por áreas temáticas.
Cuestións de ámbito xeral:
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1) Actualización da folla
olla de cálculo de indicadores smartcity de Red.es á situación actual.
2) Remodelación da Web municipal.
municipal
3) Piloto de xeración de vídeos formativos en formato píldora con software de captura de
pantalla.
administración electrónica máis axeitado
4) Definición detallada do perfil de responsable de administración
para o Concello: requirimentos, tarefas e responsabilidades, posición na organización,
estimacións de esforzo, grao de participación externa, etc.
En relación co equipamento hardware:
hardware
5) Plan de actualización de equipos persoais.
6) Avaliación das necesidades de renovación dos distintos postos e a súa prioridade en
función do impacto produtivo.
7) Análise do impacto de investimentos menores en postos específicos (por exemplo,
incorporar unha segunda pantalla).
8) Definición, implantación
ntación e difusión dun procedemento para a solicitude de substitución do
equipamento obsoleto.
9) Análise da conveniencia de etiquetar fisicamente os equipos.
10) Revisión das incidencias detectadas en Policía Local respecto da rede local.
11) Lanzamento do concurso para a nova infraestrutura de conectividade.
12) Se o anterior resultase imposible ata a aprobación dun novo orzamento, identificación de
actuacións puntuais realizables a curto prazo para aliviar os problemas máis graves.
13) Posta en produción do sistema uniFLOW nas impresoras multifunción.
14) Comprobación da incidencia detectada en relación co escaneado de documentos que
mesturan simple e dobre cara e varios tamaños (A3, A4).
15) Análise en detalle do funcionamento do sistema OCR: opcións de configuración dos
documentoss resultantes, posibilidade de achegalos a Gestiona (cando son varios),
elaboración
ación dunha pequena guía de uso, implantación e difusión (en particular na asesoría
xurídica).
16) Avaliación da instalación de sistemas SAI nos postos máis suxeitos a fallas do subministro:
subm
viabilidade, custo, etc.
17) Definición dunha política de asignación de teléfonos móbiles municipais e resolución das
incidencias máis salientables.
En relación con Gestiona:
18) Acercamento á Deputación de Pontevedra para unha maior participación nos procesos
pro
relacionados con Gestiona.
19) Seguimento e vixilancia do nivel de cumprimento da lexislación, en particular nos eidos da
contratación e do patrimonio.
20) Elaboración de material divulgativo de boas prácticas, trucos e funcionalidades avanzadas.
21) Seguimento das distintas Incidencias específicas detectadas durante a fase de diagnóstico,
diagnóstico
atendendo á súa natureza:
a) Recollida de propostas para o seu traslado cara ó provedor.
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22)
23)
24)

25)
26)
27)
28)
29)

b) Preparación de material de difusión ou formación.
c) Análise en detalle dos problemas detectados.
d) Axustes de configuración.
Seguimento da posta en marcha do SIR (Sistema de Intercambio de Registros),
especialmente en relación co Portelo
Portelo Único da Xunta: planes de integración, datas, etc.
Comprobación do correcto funcionamento da publicación de anuncios no perfil e na
plataforma de contratos do Estado.
Seguimento da posta en marcha dos servizos de licitación electrónica por parte do
Ministerio
isterio (en canto a trámites administrativos necesarios como unha dilixencia oficial de
solicitude de acceso).
Consulta a Espublico respecto dos
d planes de integración con LexNET.
Revisión da configuración de Gestiona en relación co departamento de Policía Local
(certificados de sinatura, tipoloxías de procedemento, etc.).
Seguimento das integracións previstas en Gestiona para a súa posta en marcha cando
estean dispoñibles.
algúns compoñentes de Gestiona (portal de transparencia).
transparencia)
Mellora da usabilidade dalgúns
Homoxeneización
oxeneización do rueiro (Espublico ten previsto incorporar un rueiro oficial nunha
próxima versión de Gestiona, que podería servir de base).

Respecto dos sistemas de información territorial:
territorial
30) Avaliación daa posible substitución das licenzas educativas de Autocad
Autocad polas profesionais.
31) Resolución daa problemática co fin da gratuidade do servizo Goolzoom: adquirir acceso ó
mesmo, atopar unha alternativa gratuíta, ou implantar unha solución GIS básica a partir de
información dispoñible (ortofotos do PNOA, parcelario da DGCatastro, etc.).
32) Análise de solucións comerciais para a xestión do catastro.
33) Creación de metodoloxías que garantan a calidade dos datos introducidos no sistema de
cara á xeorreferenciación.
34) Avaliación en detalle daa posibilidade de obter as referencias dos expedientes de Gestiona
mediante un proceso, a partir dos datos existentes (referencia catastral, dirección).
35) Depuración
epuración dos datos de DepoGap:
a) Instalación e configuración dun
un cliente GIS para acceder a eles (facendo
(facen uso da axuda
ofrecida pola Deputación en caso necesario).
b) Identificación doss responsables para cada tipo de recurso.
c) Programación das
as tarefas de depuración.
36) Investigación do
o alcance da información propiedade de empresas externas e as condicións
para a súa adquisición por parte do Concello.
37) Estudo daa posibilidade de obter referencias a partir dalgúns padróns en poder do ORAL
(por exemplo, vaos).
38) Análise do
o calendario de renovación das concesións municipais que involucran elementos
a situar no mapa.
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39) Aseguranza de que os distintos elementos relacionados coa xestión territorial que se
escollan, deseñen ou desenvolvan en cada fase do proxecto estean integrados no marco
da solución de modernización administrativa que se defina para o Concello.
40) Definición dun plan de difusión do potencial da tecnoloxía GIS e de formación dos
usuarios.
En canto a outro software:
41) Avaliación das
as alternativas de conectividade entre as distintas aplicacións informáticas
existentes ou que se prevé incorporar a curto prazo.
42) Definición dun modelo de interoperabilidade, en liña coas directrices do ENI, para todo o
conxunto de sistemas de información do Concello.
43) Participación máis activa en foros, grupos de traballo ou iniciativas destinadas á mellora da
interoperabilidade, especialmente en relación coas aplicacións oficiais que non dispoñen
desta, coma o SIUSS.
44) Definición dun plan para a migración da aplicación de xestión económica a Aytos, tendo en
conta aspectos como:
a) Calendario previsto.
b) Posibles actuacións relacionadas por parte do provedor ou da Deputación.
c) Integración con Gestiona.
d) Posibilidade de incorporar certos módulos novos como a oficina virtual tributaria.
e) Posibles cambios na relación co ORAL (recuperación dalgún servizo).
45) Avaliación dun sistema
istema de creación de vídeo-actas.
vídeo
46) Posta
osta en práctica de distintos axustes relacionados coa configuración dos postos de
traballo e os permisos de usuario do rexistro para corrixir algunhas incidencias detectadas
na interacción con servizos exteriores.
47) Plan para a migración ou transición das incidencias
incidencias xestionadas pola aplicación de
desenvolvemento interno cara a GECOR.
48) Análise da posibilidade de requirir a achega dunha copia dos proxectos técnicos en
formato dixital.
49) Adquisición de licenzas adicionais de CYPE-Arquímedes
CYPE
para OT-Enxeñería.
Enxeñería.
50) Potencias
encias melloras da eficiencia no uso do SIUSS e do novo HSUE.
51) Análise dos perfís de usuario do SIUSS e daa posibilidade de delegar traballo administrativo.
52) Investigación de experiencias de integración do SIUSS noutras entidades. Consulta ós
axentes involucrados (Xunta, Ministerio, Espublico, Deputación) respecto de posibles
planes de integración.
53) Eliminación no medio ou longo prazo do sistema independente de xestión de datos de
usuarios que se emprega en SS.
54) Posible adquisición dunha aplicación para a xestión do servizo de axuda a domicilio,
completando o estudo xa feito un ano atrás con aspectos como a elixibilidade DUSI.
55) Seguimento da posta en marcha do Engate (portal do empregado), prestando especial
atención á distribución de tarefas e accións entre
entre Engate/Savia/Gestiona para cada
trámite.
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56) Consulta ó provedor do software de RRHH (Savia) respecto dos planes de integración con
Gestiona.
57) Definición de procedementos de traballo no ámbito TIC en Policía Local, con especial
atención á xestión do cambio cos
cos usuarios e co necesario compromiso destes.
58) Posible substitución do sistema POL por unha aplicación nova con tecnoloxía máis
moderna.
59) Estudo de posible alternativas para mellorar os sistemas en mobilidade dos axentes (máis
información nas súas PDAs,
PDAs en especial o enlace coa DGT).
60) Identificación dos postos nos que estea xustificado o uso excepcional da versión comercial
Microsoft Office fronte o estándar municipal (LibreOffice),
(LibreOffice) e instalación da mesma.
61) Melloras en relación cos traballos de deseño gráfico (carteis,
(carteis, folletos, tarxetas, etc.):
posible centralización dos mesmos, uso eficiente das licenzas dispoñibles de software
especializado, actividades de formación, etc.
62) Avaliación da implantación dalgún sistema de comunicación entre usuarios.
63) Plan para a implantación progresiva do sistema de xestión de incidencias GECOR: fases,
departamentos e responsables asignados, protocolos, apertura cara á veciñanza,
integración con outros sistemas.
No eido da metodoloxía:
64) Análise detallada da unidade de definición de procedementos: obxectivos, perfil dos
integrantes, tarefas, recursos necesarios, custos, impacto esperado, calendario de
actuacións, etc.
65) Análise de posibles alternativas ou cambios para a mellora da atención ó público, tanto en
relación coa experiencia do
d solicitante como da produtividade do empregado público.
66) Elaboración e difusión unha guía de boas prácticas para a comunicación no traballo, que
teña entre os seus obxectivos reducir o número e o impacto das interrupcións.
67) Eliminación do
o uso do procedemento
procedemento xenérico (e, posiblemente doutras tipificacións
ambiguas), agás para casos completamente excepcionais.
68) Análise do
o alcance das incidencias existentes na base de datos de terceiros de Gestiona,
determinando a necesidade dun proceso de depuración e a aplicabilidade
abilidade da ferramenta
de fusión incluída na plataforma.
plataforma
69) Definición dun procedemento que evite a aparición de duplicados de terceiros.
70) Investigación do
o grao de conexión entre os terceiros
terceiros de Gestiona e do PMU de Aytos, e
potenciais problemas que poidan derivar
de
desta situación no futuro.
71) Como parte da definición da metodoloxía e boas prácticas para a tramitación, énfase na
necesidade (obrigatoriedade, incluso) de cubrir a ficha de datos básicos dos expedientes. A
medida que se vaian completando as guías de tramitación para distintos tipos de
expediente, estess poderán dispoñer de cadansúas fichas máis ou menos completas en
función das necesidades de tramitación do procedemento.
72) Modificación daa operativa de creación de documentos actual para baseala en modelos,
modelos xa
sexan incluídos en Gestiona ou xerados a partir de documentos propios dos usuarios. Ante
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73)

74)

75)

76)
77)
78)

o impacto do cambio, será necesario un plan para a xestión do mesmo, posiblemente
mediante unha implantación progresiva.
Redacción dun
un conxunto de criterios, pautas
pautas ou procedementos en relación coa xestión
dos documentos nos expedientes, en canto a organización dos mesmos, nomenclatura,
etc.
Eliminación da operativa de impresión e posterior escaneado innecesarios de documentos
electrónicos.
a) Definición do procedemento de achega de documentación procedente de portelos
electrónicos externos.
externos
b) Revisión da configuración da sinatura electrónica do persoal de Policía Local.
Definición das
as condicións de uso e o alcance que se quere dar á funcionalidade de libros
oficiais, como ferramenta para a xestión de tipoloxías de documentos (non
(
necesariamente oficiais). Identificación dos postos que poderían
rían facer uso dela e difusión.
Corrección daa multiplicidade na creación de asentos de rexistro en Policía Local.
Elaboración
ión dunha relación de contidos avanzados para futuras sesións de formación
dirixidas a usuarios con experiencia en Gestiona.
Depuración
ación dos contidos do catálogo de procedementos (revisión da información, creación
dos compoñentes necesarios para a tramitación
tramitaci electrónica).

Sinatura do informe
Eduardo Carmena Sitjá, en calidade de redactor do presente informe, e en representación da
empresa adxudicataria dos traballos, AFI Sistemas Informáticos, asina e faise responsable da
veracidade dos contidos recollidos neste documento.
En Vigo, a 5 de Agosto de 2018.
Asinado por Eduardo Carmena Sitjá.
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Anexos
Modificacións recentes
Dende a data de peche da información incluída no informe (xuño 2018) ata a entrega oficial do
mesmo (principios de agosto) teñen ocorrido algunhas novidades salientables.
No apartado de infraestrutura, melloráronse as comunicacións dalgunhas dependencias
exteriores,
xteriores, como o CDL, ben mediante a instalación dunha nova liña de fibra óptica, ben
aumentando a capacidade da existente.
En canto ó software, a principal novidade é a actualización á versión ENI 3.0 de Gestiona.
Gestiona
En base á documentación facilitada, os desenvolvementos
desenvolvementos previstos relacionados co Rexistro
(enlace co SIR, Oficina de Asistencia en Materia de Rexistros) pospuxéronse á seguinte versión,
versión
e, pola contra, incluíronse algunhas funcionalidades imprevistas, ademais dun novo deseño da
interface de usuario.
Con todo, a principal mellora é o novo módulo de xestión
x
de tarefas,, que substitúe ó de
alarmas e avisos cunha funcionalidade moito máis potente. Por exemplo:
•
•
•

As tarefas poden ser independentes ou asociarse a un expediente.
Permítese achegar documentos ás tarefas.
Os usuarios dispoñen dunha bandexa para a xestión das súas tarefas (en calidade
tanto de propietarios/creadores como de responsables das mesmas).

Este módulo resolve algunhas das limitacións da antiga xestión de avisos, e introduce
conceptos
onceptos elementais relacionados coa xestión de procesos. Como resultado o produto é máis
completo.
Durante este tempo leváronse a cabo algunhas das sesións de formación sobre Gestiona
incluídas no PMC (Plan de Mellora Continua) da Deputación de Pontevedra.
Pontevedra A experiencia
resultou positiva, pero tamén amosou con claridade a necesidade dun plan de formación
moito máis completo, frecuente e próximo ós usuarios.
Por último, destacamos a posta
osta en marcha de Engate (o novo portal do empregado da suite
Savia).
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Listado de reunións
A seguinte táboa recolle as distintas xuntanzas mantidas para a realización do presente
informe, en orde cronolóxico.
VV = Víctor Varela
HL = Héctor Lago
PE = Pablo Escobero
Data
12-4

Asunto
Asistentes
Presentación do proxecto a informática. Visión VV, HL, PE
xeral da situación actual en TIC

9-5

Presentación de arranque do proxecto no salón VV, HL, Xosé Represas
de plenos
(alcalde), Chus Garrote (1ª
tenente
alcalde),
Bieito
Márquez (Concelleiro Novas
Tecnoloxías),
Manuel
Troncoso
oso (Servizos Sociais),
Verónica Carrera (Benestar
Social), Lino Álvarez (xerente
AFI)
Revisión do traballo de PE sobre a tipoloxía dos VV, PE
expedientes en Gestiona. Repaso xeral a
aspectos metodolóxicos
Entrevista contratación
Yolanda
Planificación de reunións
VV, HL
Entrevista Pepe Intervención
Entrevista Zaida OT
Entrevista Jose OT
Entrevista Tere OT
Entrevista Potel Asesoría Xurídica
Xur
Entrevista Vero Intervención
Entrevista HL Informática
Entrevista María José Tesourería
Teso
Entrevista J. Talavera Ensino
VV
Planificación de reunións
reunión
Visita Policía
VV
Entrevista Olga Secretaría
Entrevista Celia Rexistro
Entrevista Roberto OT Enxeñería
Entrevista Pablo Baena Secretaría
Secret
Entrevista Marga Policía Local
Entrevista Antonio Arquivo
Arqu
Entrevista Rosaana AEDL
Entrevista Pancho Facenda
Reunión con Fernanda Wellness
VV, HL
Preparación reunión Gestiona
VV, HL
Entrevista Alfredo Estatística

10-5

15-5
16-5

21-5

22-5

23-5

24-5

25-5

ESTRATEXIA PONTEAREAS, HABITAT SAUDABLE
28-5

29-5

30-5

31-5

7-6
11-6
15-6
20-6

3-7

27-7

Entrevista Moldes Policía
Entrevista Isabel Romero CIM
Entrevista Pablo Deportes
Entrevista Alejandro RRHH
Entrevista Isabel Servizos
Serv
Sociais
Entrevista Víctor DUSI
Recopilación temas entrevistas
Reunión con Hermán Absis
Preparación reunión Gestiona
Entrevista Traballadoras
raballadoras Sociais
Entrevista Manuel CDL
Reunión repaso entrevistas
Visita ó Concello de Vigo para coñecer a súa
solución smartcity
Presentación estratexia Vigo e reunión de
seguimento
Reunión de seguimento
seguim
Entrevista Manuel Troncoso
Entrevista Bieito Márquez
Entrevista Chus Garrote
Entrevista Luciano Alfaya
Reunión Novas Tecnoloxías Deputación
Pontevedra

VV, PE
VV, HL
VV, HL

HL
Javier Albertos
VV, PE, HL
VV, HL

Juan Gabriel, Nacho, Marta,
Alejandro (Depo)
Chus, Bieito, HL, VV
Presentación borrador informe diagnose e VV, HL
reunión de seguimento

