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Introducció 

Us recomanem fer el seguiment dels indicadors bàsics que us permetran detectar praxis 

incorrectes en l'aplicació de la metodologia. 

Aquests 5 indicadors s'han d'analitzar amb una periodicitat quinzenal i us recomanem que 

compartiu amb tot l'equip les mesures a prendre, si cal, per reorientar o millorar la 

situació.  

Els aspectes bàsics que us proposem analitzar (i les raons) són:  

 

1. Nombre de registres de la safata d'anotacions pendents al gestor 
d'expedients. 

Cada tramitador, cada dia, ha de revisar i gestionar les anotacions que arriben de 

registre.  La safata de registre del gestor d'expedients ha de quedar buida.  

Perquè és important?  

Perquè a efectes de terminis de resolució del procediment adninistratiu, el termini avança 

cada dia, encara que no haguem obert l'expedient; i en canvi, aquest assumpte no ens 

consta en la safata expedients ni en la safata tràmits.  

 Què cal fer?  

Detectar quines unitats de treball tenen anotacions de fa més de 2 dies.  

Com es pot fer? 

Des de la safata de Registre d’entrada del gestor d’expedients, utilitzeu els següents 

filtres:  

 Estat: PENDENTS 

 Exercici: [any en curs, ex. 2019] 

 Totes (en el botó que permet filtrar per les anotacions de les meves unitats de 

treball) 

 

Els resultats apareixen per data. Compteu el nombre d’anotacions que van entrar fa més 

de dos dies.  
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És important que la persona que extregui les dades tinguin accés a les unitats 

confidencials per tal de poder aquestes en l’anàlisi global.   

 

2. Expedients sense data de termini.  

El control de terminis ens ajuda a identificar els expedients que hem de prioritzar la seva 

resolució. Tots els expedients han de tenir una data prevista de finalització de l'expedient.  

Perquè és important?  

D'acord amb el marc normatiu vigent, els expedients tenen un termini de resolució que cal 

complir. Si no s'informa la data de resolució prevista, el gestor d'expedients no port activar 

les icones que identifiquen que el procediment està proper a caducar.  

Què cal fer?  

Identificar els expedients que no tenen data de Fi de termini informada. 

Com fer-ho? 

1. Des de la safata Expedients oberts utilitzeu els següents filtres:  

- Any: Tots 

- Activeu la visualització de Tots (per defecte apareix seleccionat Els meus) 

- Situació: oberts 

 

 

2. Assegureu que esteu visualitzant les columnes:  

 

Nom  

Estat 

Responsable 

Unitat orgànica 

Data fi termini 

Situació 

 

Aquestes columnes les podeu activar fent clic amb el botó dret del ratolí a sobre de 

qualsevol expedient i seleccionant l’opció Personalitzar columnes.  En la finestra emergent 

podreu seleccionar aquestes columnes i arrossegar-les a la llista de Columnes visibles.  
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3. Exporteu tots els resultats a Excel. 

 

 

Aquest fitxer el podreu utilitzar per extreure també els indicadors 3, 4, 5 i 6.  

Des d’Excel, poseu filtres a totes les columnes.  

Identifiqueu i comptabilitzeu els expedients que tenen aquesta cel·la buida. Aquest 

número ha de ser proper a 0.  

3. Expedients sense tràmits en el moment actual.  

Els tràmits ens ajuden a documentar com ha evolucionat l'expedient i ens permeten 

gestionar les feines a fer en una tramitació (tant per encarregar-la als altres com per 

autorganitzar-nos).  

Perquè és important?  

Un expedient que no té tràmits en el moment actual vol dir que no té cap encàrrec de 

feina pendent i per tant no s'hi està actuant.  

La responsabilitat de que l'expedient evolucioni és de l'impulsor.  

Què cal fer?  

Identificar les persones que tenen expedients sense tràmits.  
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Com fer-ho? 

Aprofitant el fitxer de dades extret en el pas anterior, filtreu totes les files que tenen en la 

primera columna (la columna no té nom però té un codi que s’ha d’interpretar de la 

següent forma):  

 

1= té tràmits dins de termini 

0= no té tràmits actius en aquest moment 

2= té tràmits fora de termini 

 

Identifiqueu els expedients que no tenen tràmits (codi=0) i ordeneu-los o agrupeu-los per 

persona.  

4. Expedients en estat Inici i ordenació 

 

D’acord amb la metodologia, cal informar l’estat de l’expedient, que pot ser: Inici i 
ordenació, Instrucció o Finalització i resolució.  

És important que els expedients, un cop iniciats, es canviï el seu estat.  

Què cal fer? 

 Identificar els expedients que han anat avançant i que en canvi tenen estat Inici i 
ordenació. 

Com fer-ho? 

Aprofiteu el fitxer de dades extret en el pas 3. 

En el fitxer d’Excel que heu extret filtreu per la columna estat  Inici i ordenació. Si en el 
llistat resultant apareixen expedients que fa temps que s’han iniciat, cal revisar el seu 
estat.  

5. Expedients sense responsable. 

D’acord amb la metodologia, tot expedient ha de tenir un impulsor, que serà el 
responsable de fer que l’expedient avanci fins a la seva resolució. L’impulsor ha d’informar 
dels tràmits que es realitzen sobre un expedient (tants dels que realitza directament com 
dels que assigna a altres tramitadors).  

Què cal fer?  

Identificar els expedients que no tenen cap responsable assignat 
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Com fer-ho? 

Aprofiteu el fitxer de dades extret en el pas 3. 

En el fitxer d’Excel que heu extret filtreu per la columna Responsable les files que tinguin 
aquesta columna buida.  

Tots els expedients que apareguin en aquest llistat s’han de completar amb les dades de 
l’impulsor. 


