Administració electrònica
a la URV

L’e-administració a la URV

Què és e-Administració:
"la manera com les administracions fan servir les
noves tecnologies per proporcionar a les persones
un millor accés a la informació i als serveis
administratius, millorar la qualitat dels serveis, i
donar més oportunitats per a participar en el
processos i en les institucions democràtiques.”
(Govern de Nova Zelanda, 2001).

L’e-administració a la URV

•

La Universitat Rovira i Virgili ha estat capdavantera en la implantació de
noves tecnologies.

•

La nostra Universitat ha apostat sempre per la introducció de les noves
tecnologies de la informació i la comunicació, amb l’objectiu de dinamitzar
i facilitar la comunicació de la comunitat universitària.
– Pioners en l’emissió de certificats digitals
– De les primeres universitats amb seu electrònica

•

Som conscients que es requereix l’esforç i la coordinació de molts àmbits
de treball: tecnològic, legal, organitzatiu..., i per això es va crear una
comissió d’e-administració en el si de la URV.

•

Aquests esforços de coordinació s’han d’estendre també a les altres
administracions públiques amb qui ens relacionem. També formem part
de la comissió d’e-administració de l’ACUP, i mitjançant aquesta estem
assolint acords de cooperació amb altres administracions.

Obligacions i drets de la Llei 11/2007
Drets dels ciutadans:
 A relacionar-se amb les administracions públiques per mitjans
electrònics.
 A realitzar transaccions.
 A conèixer l’estat de la tramitació dels procediments i obtenir-ne una
còpia.
 A no aportar les dades i els documents que estiguin en poder de les
administracions públiques, sempre amb consentiment del ciutadà.
 A obtenir els mitjans d’identificació electrònics necessaris.

Obligació de l’administració
 Utilitzar les tecnologies de la informació i assegurar la disponibilitat,
l’accés, la integritat, l’autenticitat, la confidencialitat i la conservació
de les dades, informacions i serveis que gestioni.
 Crear una seu electrònica.
 Establir mecanismes d’identificació i autentificació.
 Crear registres i sistemes de notificacions electrònics.
 Conservar els documents electrònics.

Àmbit d’aplicació de la Llei 11/2007, d’accés electrònic
dels ciutadans als serveis públics
Àmbit d’aplicació de la Llei
a) Les administracions públiques: administració general de l’Estat,
comunitats autònomes, administració local i entitats de dret públic
vinculades o dependents de les administracions públiques.
b) Els ciutadans en les seves relacions amb les administracions públiques.
c) Les relacions entre les diferents administracions públiques.
Definició de ciutadà segons la Llei
•

Qualssevol persones físiques, persones jurídiques i ens sense personalitat
que es relacionin, o siguin susceptibles de relacionar-se, amb les
administracions públiques.

Abast de la Llei a la URV
•

La nostra intenció és aplicar els principis fonamentals de la Llei a tota la
comunitat universitària.

Esquema de l’e-administració a la URV

•

S’ha definit un mapa de l’administració electrònica a la URV, amb una
planificació de les actuacions necessàries per fer-lo realitat.
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Actuacions administració electrònica
COMUNITAT UNIVERSITÀRIA: ESTUDIANTS , PDI, PAS
Actuacions ja implantades
•Obertura de la web d’e-Administració
•Carnet amb xip. Signatura electrònica
•Signatura d’actes
•Documents electrònics signats
Actuacions 2012
•Posada en marxa de tràmits electrònics
•Notificació electrònica. Avís de recepció
•Carpeta de l’estudiant/empleat
•Porta signatures
•Còpia electrònica
•Espai a la web per a notícies i difusió de l’e-Administració
•Formació e-Administració

Actuacions administració electrònica
CIUTADANS
Actuacions ja implantades
• Seu electrònica URV

Actuacions 2012
• Ampliació del servei d’informació telefònic i web de la Universitat amb el contingut del
catàleg de serveis
• FOU
• Obertura del registre telemàtic
• Tauler d’anuncis
• Espai a la web per a notícies i difusió de l’e-Administració
• Posada en marxa de tràmits electrònics
• Registre d’usuaris, consulta de l’estat de tràmits
• Notificació electrònica. Avís de recepció
• Carpeta del ciutadà

Actuacions administració electrònica
EMPRESES
Actuacions ja implantades
• Seu electrònica URV
Actuacions 2012
• Ampliació del servei d’informació telefònic i web de la Universitat amb el contingut del
catàleg de serveis
• Espai a la web per a notícies i difusió de l’e-Administració
• Posada en marxa de tràmits electrònics
• Registre d’usuaris, consulta de l’estat de tràmits
• Notificació electrònica. Avís de recepció
• Carpeta de l’estudiant/empleat
• Portasignatures
• Còpia electrònica

e-Administració a l’ACUP
•

Des de l’any 2008 l’ACUP ha estat treballant amb una comissió ad hoc la implantació
de l’e-Administració a les universitats. S’ha avançat conjuntament en els àmbits
següents:
• Àmbit normatiu
• Treball en normatives d’e-Administració que cada universitat ha adaptat a la seva realitat

•

Àmbit organitzatiu
• Estàndards de documentació de processos i mòduls de formació sobre e-Administració

•

Gestió documental, eines de workflow, i e–arxiu, e-impressió i digitalització
• Implantació d’e-arxiu i la seva interconnexió amb els gestors documentals de cada
universitat. S’ha treballat en vocabulari de metadades documentals conjunt i quadre de
classificació

•

Identitat i signatura electrònica
• La resta d’universitats han implantat targetes i signatura seguint camí el iniciat per la
URV

•

Contractació i factura electrònica
• Implantació e-Fact i estudis
plataformes de contractació

•

sobre

possibilitats

d’interoperar

conjuntament

Registre electrònic
• Implantació registre electrònic al CESCA amb instàncies a cada universitat

•

Altres relacionats amb CESCA
• E-vot, elogs

amb

