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Introducció | u
La present Memòria de gestió té per objecte reflectir el balanç de l'impuls realitzat quant a la millora 
de l'organització i el funcionament del Consell Insular d’Eivissa, concretat de forma principal, però no 
exclusiva, en la implantació de l'administració electrònica. S'inclouen mesures organitzatives; de 
formació, comunicació i difusió; així com accions realitzades a altres àmbits com el projecte Smart 
Island, totes elles dutes a terme a partir de març de 2017 i fins a l'actualitat (data que consta en la 
signatura electrònica), deixant constància així mateix de les fites imminents i de les tasques encara 
pendents de finalitzar.

El Consell Insular d’Eivissa, a data 1 de març de 2017, es trobava executant el contracte d’Implantació 
de l’Administració Electrònica, contracte núm. 21/2015 adjudicat a l’empresa T-SYSTEMS S.A.

Durant el període 1 de març de 2017-30 de juny de 2018 s’han realitzat nombroses accions per dur a 
terme amb èxit la gestió del canvi necessària per a la transformació del Consell Insular d’Eivissa.

Situació de partida  (diagnosi)| dos
Cal destacar els següents aspectes de la situació d’inici:

Aspectes organitzatius
Quant a la organització, el servei de Modernització i TIC es creà pel Ple del Consell Insular al maig de 
2015. Anteriorment no posseïa cap estructura de responsabilitats. A març de 2016 el servei està 
constituït per 5 persones (1 tècnic superior, 2 tècnics mitjans i 2 tècnics auxiliars). No compta amb 
tècnics especialistes en procés administratiu, lletrats assignats ni personal administratiu. La plantilla de 
personal actual del Consell es d’uns 600 treballadors.

La relació de llocs de treball del Consell Insular és la mateixa des de fa més de 15 anys.

Aspectes tècnics
Es disposa d’un sistema de cablejat estructurat basat en un cablejat vertical amb un backbone de fibra 
òptica amb doble anell i un cablejat horitzontal amb una topologia en estrella en cada planta, 
configurant una xarxa amb una topologia en arbre.

Es disposa d’una infraestructura de virtualització de servidors (amb utilització de sistemes basats en 
servidors Microsoft i altres basats en Linux), suportant la càrrega actual de les aplicacions corporatives 
i dels usuaris.

No obstant, la disposició de tota la infraestructura de servidors, situada en una oficina climatitzada 
amb un rack d’aire condicionat, no reuneix les característiques necessàries d’un veritable centre de 
procés de dades, essent un punt de fallada greu a considerar en l’evolució d’acord amb les exigències 
de les normatives existents, especialment del ENS (Esquema Nacional de Seguretat, Real Decreto 
3/2010, de 8 de enero).



3

Registre del Consell Insular d’Eivissa
Per a la utilització amb èxit del Registre del Consell Insular es varen desplegar l’any 2008 accessos 
auxiliars als ajuntaments, i així es disposava de 20 usuaris interns definits per a la gestió de les 
entrades, 120 per a la gestió de les sortides i finalment un equip amb un usuari operat als ajuntaments 
de:

o Sant Antoni de Portmany
o Santa Eulària des Riu
o Sant Josep de Sa Talaia
o Sant Joan de Labritja.

Posteriorment s’amplià el nombre d’usuaris desplegant a diverses oficines dels ajuntaments punts 
addicionals de Registre del Consell.

El nombre d’anotacions d’entrada, de sortida i totals al Registre durant els anys 1997 al 2016 (any del 
començament de la implantació de l’Administració Electrònica al Consell és el següent (s’han afegit 
també els anys 2017 i 2018)1:

Any Entrada Sortida Total
1997 12285 6515 18800
1998 15328 7607 22935
1999 21955 10317 32272
2000 23428 13389 36817
2001 24578 14782 39360
2002 27340 15502 42842
2003 28368 15356 43724
2004 33903 14101 48004
2005 29697 16256 45953
2006 32616 16066 48682
2007 33617 15673 49290
2008 31310 15369 46679
2009 34541 17402 51943
2010 34637 16726 51363
2011 30078 14480 44558
2012 30530 13157 43687
2013 30761 15373 46134
2014 66328 14189 80517
2015 28483 13318 41801
2016 27421 13579 41087
2017 26231 14356 40276
2018 28483 13318 41801

Anotacions

Taula 1: Anotacions al Registre del Consell

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0

20000

40000

60000

80000

100000

Anotacions Entrada Anotacions Sortida Anotacions Totals

Registre d'Entrada Consell Insular d'Eivissa

Il·lustració 1: Representació gràfica de les anotacions

Gestió d’expedients
Quant a la definició dels procediments del Consell, es varen realitzar diverses iniciatives per part 
d’Informàtica, conduents a una correcta implantació dels mateixos. D’aquestes iniciatives cal destacar, 
la tasca d’anàlisi per part d’un tècnic mitjà amb suport de l’empresa adjudicatària de les aplicacions 
corporatives i la confecció de fitxes per a cada procediment (encara que no tots els existents) i de 
llistats de procediments -en el que seria un proto-catàleg d’expedients a l’any 2008.

1 Al gràfic es mostra un important increment l’any 2014 per causa dels registres d’entrada demanant el 
cessament de les accions de sondeig de petroli



4

També es varen definir per a diverses seccions del Consell Insular els seus procediments tot i que la 
implantació només va poder ser mínimament efectiva per a les seccions de Turisme i Agricultura, 
Ramaderia i Pesca, fonamentalment. Aquests i altres departaments varen utilitzar gestió d’expedients 
encara que de manera primitiva, es a dir, sense procedimentalització ni automatització, sense una 
definició del quadre de classificació -i per tant sense arxiu electrònic- i sense utilització de firma 
electrònica per als procediments (tot i que era prematur a l’any 2008).

A continuació es mostra una fitxa tipus del que es va treballar en aquell moment.

Aquest treball es va realitzar amb la col·laboració de tot el personal del Consell amb Informàtica però 
sense lideratge.

La implantació dels procediments ens va dur a una situació en la que tot i que el treball es podia fer 
electrònicament, no hi havia confiança en el sistema informàtic i s’obligava a imprimir i modificar 
constantment els informes, les propostes o les resolucions -tot i que ja duien número de resolució-, 

Il·lustració 2: Procediment
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perquè no es volia revisar el seu contingut fins que no tingués número assignat. La detecció de 
possibles errades a les resolucions i decrets forçava a Informàtica a estar tirant enrere constantment 
resolucions numerades a base de modificar directament el llibre de resolucions electrònic.

Portals corporatius
Es comptava amb un portal corporatiu en el que es barrejaven els continguts referents a notícies de 
caire polític, les informacions d’agenda i organitzatives i també hi havia una relació de continguts 
relacionats amb procediments i taulers electrònics (encara que sense característiques com el segellat 
de temps). En aquest portal també es disposava d’un Perfil del Contractant, i d’accés al portal de FACE:

Es varen habilitar accessos a altres planes web com les de Cita Prèvia d’ITV, Portal de Participació i 
Portal de Transparència, encara pendent d’adequació a la Llei de Transparència (Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno).

Oficina d’atenció al ciutadà
L’oficina, es trobava inicialment situada a la planta 1a de l’edifici central del Consell, la qual cosa 
resultava molt incòmode tant per al ciutadà com per al personal del Consell. 

La inauguració, el 17 de maig de 2017 de les noves instal·lacions a la planta baixa deixà preparada 
l’atenció presencial (quant a instal·lacions) per a l’adveniment del l’Administració Electrònica. 

D'altra banda, es constata que aquesta Oficina no es troba ben dotada de personal ni adaptada a les 
disposicions de la Llei de procediment relatives a les Oficines d'Assistència en Matèria de Registres.

Aspectes normatius
El Consell Insular d’Eivissa es dotà l’any 2011 d’una normativa de regulació de l’Administració 
Electrònica però no s’havien desenvolupat altres normatives de suport.
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o Disposició de creació del registre electrònic: Ordenança reguladora de l'Administració electrònica 
del Consell d'Eivissa (BOIB núm. 09 de juliol de 2011).

A dia d’avui encara no s’ha considerat estratègicament necessari desenvolupar el marco normatiu, 
sino desenvolupar el procediment electrònic per a posteriorment aprovar els reglaments i documents 
de Política de firma, gestió documental, digitalització, etc. que es corresponguin amb la realitat.

Metodologia i estratègia | tres
Davant la situació existent i per tal d’afrontar el repte de la modernització i transformació del Consell 
es va plantejar una estratègia basada en quatre línies d’acció:

o (ORG) Organitzativa
o (TEC) Tècnica
o (COOR) (In)formació i Coordinació
o (SMART)  Iniciativa Eivissa Smart Island
o (USU)  Iniciatives dirigides als usuaris (ciutadans, empreses, associacions, altres AAPP...)

Coordinació i
difusió

Tecnologia

Organització Smart

Usuaris

Actuacions efectuades | quatre
La Plataforma d’Administració Electrònica de l’empresa T-SYSTEMS  implantada té les següents 
característiques:

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisHistoric&p_any=2011&p_numero=105&p_finpag=231&p_inipag=221&idDocument=739933&lang=ca
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisHistoric&p_any=2011&p_numero=105&p_finpag=231&p_inipag=221&idDocument=739933&lang=ca
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisHistoric&p_any=2011&p_numero=105&p_finpag=231&p_inipag=221&idDocument=739933&lang=ca
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisHistoric&p_any=2011&p_numero=105&p_finpag=231&p_inipag=221&idDocument=739933&lang=ca
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Setembre 2017 Octubre 2017 Novembre 2017 Juny 2018 Septembre 2018

Accions realitzades en el marc del projecte

DATA ACCIÓ LÍNIES D’ACCIÓ

23/02/2017 Inici Videoacta TEC-ORG-USU

06/04/2017 CREACIÓ COMITÉ DE DIRECCIÓ ORG – COOR

09/05/2017 Reunió amb Subdirector Gral. De impuls de la 
Administració Digital.

TEC-COOR

Diverses 
dates, però 
amb una 
cadència 
mínima 
mensual

Diverses ACTIVITATS FORMATIVES relacionades amb el 
projecte en marxa destacant cursos sobre:

 Procediment electrònic
 Contractació Pública
 Gestió del canvi
 Actualització normativa
 Subvencions

TEC-COOR

15/05/2017 APROVACIÓ CARACTERÍSTIQUES NOVA PLANA WEB 
CORPORATIVA

TEC -USU

15/05/2017 Inici PROCEDIMENTALITZACIÓ Expedients Corporació i TEC – COOR

Implantació i posada en 
marxa en l’entorn de pre-
producció.

PTS-Fase I

Registres Insulars

PTS-Fase II

PTS-Fase I

Formació i posada en 
producció
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Manual d’Estil

17/05/2017 Inauguració de les noves dependències de la OAMR 
(Oficina de assistència en matèria de registre) en la 
planta baixa de l’edifici del Consell Insular.

TEC-COOR-ORG-USU

25/05/2017 ACTIVACIÓ ADREÇA ELECTRÒNICA HABILITADA CONSELL 
(DEH)

TEC

31/05/2017 Inici Reunions setmanals per a coordinació temes Smart 
del Consell Insular d’Eivissa i de coordinació de les 
iniciatives Smart dels ajuntaments

TEC-SMART

31/05/2017 Inici Reunions Seguiment i Coordinació contracte 
Administració Electrònica amb el contractiste T-Systems

TEC

06/06/2017 ADHESSIÓ CONVENI MINHAP ORVE/GEISER/SIR TEC

15/06/2017 Reunió SMART amb Equip de Govern SMART-TEC

15/06/2017 Reunió amb caps de secció i servei de 
Procedimentalització

TEC-COOR

20/06/2017 Reunió coordinació Clausules Socials i Medi Ambientals TEC-COOR-USU

11/07/2017 Reunió Conveni Smart amb empreses i ajuntaments TEC-SMART-USU

17/08/2017 PROPOSTA MODERNITZACIÓ I MILLORA DEPARTAMENT 
DE CONTRACTACIÓ. 

TEC – COOR

13/11/2017 OBERTURA ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA EN REAL 
(Posada en producció Administració Electrònica 22-9-
2017). FORMACIÓ PRÈVIA EN 3 FASES

TEC

05/12/2017 Inici Reunions Tècniques de coordinació en temes Smart 
amb els ajuntaments

TEC-SMART-COOR

12/12/2017 ENTREGA PROCEDIMENTALITZACIÓ EXPEDIENTS DE 
CONTRACTACIÓ

TEC

11/01/2018 Reunió Planificació Estratègica amb Borja Adsuara COOR-ORG

15/01/2018 LA OAMR RESTRINGEIX L’UTILITZACIÓ DE PAPER ORG – COOR

23/01/2018 FASE 1 IMPLANTACIÓ FIRMA BIOMÈTRICA TEC – COOR-USU
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09/02/2018 FASE 1 ALTA EN CL@VE TEC

22/02/2018 Reunió per videoconferència amb la Comissió Balear de 
Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (CBTIC)

TEC-COOR

22/02/2018 Sol·licitud Subvenció a Red.es de Destins Turístics 
Intel·ligents

TEC-SMART-COOR

20/03/2018 OBERTURA SEU ELECTRÓNICA TEC – COOR-USU

24/03/2018 Conferència en Club Diario de Ibiza per Borja Adsuara TEC-COOR-SMART

27/03/2018 Reunions Tècniques de coordinació con Ajuntaments en 
tema de Registre Electrònic

TEC-COOR

05/04/2018 Ponència al CNIS 2018: "Smart Island: El paradigma de los 
nuevos Territorios Inteligentes"

TEC-SMART

11/04/2018 OBERTURA PORTAL DE LICITACIÓ ELECTRÒNICA. 
FORMACIÓ PRÈVIA

TEC –COOR

19/04/2018 Inici 4 sessions de formació en la utilització de la Seu 
Electrònica a empreses 

TEC-COOR-USU

19/04/2018 Inici 4 sessions de formació en la utilització de la Seu 
Electrònica a particulars

TEC-COOR-USU

25/04/2018 Parada a Eivissa de l'iniciativa INNOVACION ON TOUR TEC

17/05/2018 Sessió informativa referent e-Contratació amb els 
Proveïdors

TEC-COOR

06/06/2018 Reunió coordinació procediments i atenció ciutadana ITV 
- OAMR

COOR-ORG-USU

18/06/2018 Procedimentalització secció de Menors i adaptació al 
RGPD

TEC-COOR-ORG

20/06/2018 Jornada Smart Organitzada per Vodafone presentada pel 
Consell a ajuntaments

TEC-COOR

25/06/2018 Distribució de lectors de targetes criptogràfiques com a 
mitjà per facilitar l’accés a la Seu Electrònica utilitzant 
DNIe

TEC-USU
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22/06/2018 INICI ELECTRÒNIC MÒDUL CONTRACTACIÓ. FORMACIÓ 
PREVISTA

TEC – COOR

28/06/2018 FASE 2 IMPLANTACIÓ FIRMA BIOMÈTRICA. FORMACIÓ 
PREVISTA

TEC – COOR-USU

30/06/2018 INICI UTILITZACIÓ TABLETS PER A ADMIN ELECTRÒNICA 
MÒBIL (ALTS CÀRRECS Y ÒRGANS COL·LEGIATS). 
FORMACIÓ PREVISTA

TEC 

juny-2018 Projecte pilot Smart de control ambiental de qualitat del 
aire

TEC-SMART

juny-2018 Projecte pilot Smart de control y monitorització de 
aqüífers

TEC-SMART

juny-2018 Projecte pilot Smart de Centre integrat de control 
d’iniciatives Smart

TEC-SMART

juny-2018 Invitació a assistència Congrés Smart en La Palma al 
setembre de 2018

TEC-SMART-COOR

02/07/2018 DATA SORTIDA NOVA PLANA WEB CORPORATIVA. 
FORMACIÓ PREVISTA

TEC – COOR-ORG

17/07/2018 INICI ELECTRÒNIC MÒDUL ORGANS COL·LEGIATS. 
FORMACIÓ PREVISTA

TEC –COOR
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Algunes estadístiques:
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Conclusions i Recomanacions de futur | cinc

La principal recomanació, que traslladem per endavant, és que es continuï en la mateixa línia iniciada 
fa ja més d'un any i pràcticament consolidada en aquest moment. Per a això resulta precís seguir 
duent a terme les accions internes de coordinació, formació i comunicació, i si escau les externes, així 
mateix necessàries, d'una banda amb la resta d'Administracions Públiques (especialment amb els 
Ajuntaments de l’Illa), i d'altra banda amb ciutadans, empreses, associacions i usuaris en general. 

Al marge de les (necessàries) millores organitzatives i funcionals en els serveis del Consell, les quals 
constitueixen el principal leitmotiv de les accions empreses, subjeu en el projecte en implantació, com 
no pot ser d'una altra manera, el compliment legal del nou bloc normatiu europeu i estatal que 
definitivament redefineix l'antiga branca del Dret administratiu, avui Dret Públic. En aquest sentit 
encara s'observen qüestions pendents d'adaptació a la normativa ja vigent en matèria de protecció de 
dades, seguretat, accessibilitat, i interoperabililitat; i en menor mesura, per haver estat en bona part ja 
adaptades, les contingudes en les lleis de procediment, règim jurídic, contractació pública i 
transparència. La bona marxa d'aquests processos d'adaptació legal no obsta per seguir insistint en la 
necessitat de desenvolupar mecanismes com l'Arxiu electrònic, el Portal de Transparència i el 
desenvolupament reglamentari del procediment electrònic, incloent versions pròpies de les Normes 
Tècniques d'Interoperabilitat de l'Estat (les quals fins al moment no s'han considerat prioritàries, sinó 
estratègicament posteriors al desenvolupament real del procediment electrònic).

A fi de facilitar la implantació i el compliment de la citada normativa, resulta particularment important 
continuar amb les al·ludides accions formatives i informatives, empoderant a l'empleat públic i als 
usuaris; així com amb les reunions de gestió i coordinació, tendint a l'eficiència en el fons, i a la 
interoperabilitat i a la seguretat formal dels tràmits i comunicacions.

En matèria de Recursos Humans les necessitats més urgents es plasmen en un informe de necessitats 
que es presenta per part de la Secretaria General, en el qual destaca la urgència del compliment 
normatiu en matèria de protecció de dades, contractació, prevenció de riscos, gestió del patrimoni, i 
innovació, i que no es reprodueix en el present document per la seua gran extensió, per la qual cosa a 
ell ens remetem. En tot cas, la matèria de Recursos Humans es contextualitza en aquest moment dins 
de l'actual procés d'elaboració d'una nova Relació de Llocs de treball, amb la qual es culminarà la 
modernització organitzativa del CIE.

Una vegada culminada la implantació total, i en sentit ampli, de l'administració electrònica, serà el 
moment de desenvolupar un model Smart per a la gestió dels serveis públics de la illa. La 
procedimentalització  era (i és) un requisit previ, no obstant això la qual cosa es pot observar en la 
descripció de fites, com hem assegut les bases pel desenvolupament del projecte Smart Island, 
mitjançant un equip impulsor integrat per quatre persones, que hem pogut promoure accions tan 
importants com la participació del Consell en diferents congressos Smart (arribant a ser projectat el 
nostre propi congrés); la implantació d'alguns projectes de sensorització; la gestió d'ajudes, 
especialment la de destinacions turístiques intel·ligents, que a data de avui estem en condicions 
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d'obtenir; algunes accions de difusió i col·laboració, incloent contactes tan importants com Fernando 
de Pablo (president de Segittur), Borja Adsuara (ex Director General de Red.es y professor, advocat i 
consultor expert en Dret, Estratègia i Comunicació Digital) i Aitor Cubo (Subdirector General d’Impuls 
de l’Administració Digital i Servei al Ciutadà – Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques); i 
sobretot les reunions de coordinació (una setmanal de l'equip impulsor) i nombroses que s'han 
celebrat amb els Ajuntaments i altres actors públics i privats de la illa. 

En qualsevol cas, tornant a la matèria de Recursos Humans, s’han de culminar les adaptacions dutes a 
terme amb l'aprovació de l'al·ludida Relació de Llocs de treball, la qual tindrà en compte, entre altres 
aspectes, la necessitat d'automatitzar les tasques repetitives i de caràcter mecànic, posant en valor les 
capacitats més humanes dels empleats públics, com són les relacionades precisament amb la 
intel·ligència interpersonal i emocional (gestió de reunions, d'equips de treball, atenció a les 
persones...), o les associades a la resolució de problemes complexos ponderant els criteris de legalitat i 
sentit comú, i a la gestió empàtica dels conflictes. Aquestes noves aptituds hauran de ser tingudes en 
compte tant en l'organització, en els plans de formació i en la futura selecció d'empleats públics.

No és la pretensió dels qui subscriuen el present document allargar-ho innecessàriament. Sí crèiem 
necessari repassar el cronograma d'un projecte (encara pendent en les seues últimes fases) i rendir 
comptes del mateix. S’aconsella, no obstant, elaborar periòdicament (pot ser amb caràcter semestral) 
noves versions de la present memòria de gestió.

Finalment cal agrair la seua col·laboració a totes les persones implicades en les gestions i fites 
indicades en les línies precedents. Aquestes persones són bàsicament totes les que treballen, des de 
qualsevol rol, en el Consell Insular d’Eivissa, amb molt poques excepcions, un aspecte aquest últim que 
un document completament objectiu no pot ometre. Gràcies.
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