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0. Glossari 

 
 

ACRÒNIM SIGNIFICAT 

BDT Base de Dades de Tercers 

CTO Cartografia Topogràfica Oficial 

ERP 
Enterprise Resource Planning (Sistemes de Planificació de 
Recursos Empresarials) 

ICC Institut Cartogràfic de Catalunya 

IDE Infraestructura de Dades Espacial 

IG Informació Gràfica 

OGC Open Gis Consorcium 

OGIT Oficina de Gestió d'Informació Territorial 

RCC Registre Cartogràfic de Catalunya 

SIG Sistema d'Informació Geogràfica 

SIGCA SIG de Cadastre 

SIT Sistema d'Informació Territorial 

TI Tecnologies de la Informació 
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1. Orientacions que regeixen la proposta 

1.1. Introducció 
L'abast d'aquest treball ha de facilitar els criteris i la fulla de ruta per conduir a l'Ajuntament de Figueres, amb una 
adequada gestió del canvi i un pla de desplegament ad-hoc, a la vertebració, localització i gestió integrada de totes 
les actuacions, gestions, tramitacions i elements amb component territorial del municipi de Figueres, mitjançant la 
posta en marxa d’un nou Sistema d’Informació Territorial (SIT). 

La motivació que impulsa aquest repte no és una altra que la presa de consciència de que la major part de les 
decisions que s'han de dur a terme, pertanyen a l'àmbit local i són el reflex de la complexitat del territori de la qual 
formen part. De fet, es calcula que un 80% de les dades que gestionen les administracions públiques tenen una 
component territorial. 

L’elaboració del Pla estratègic del SIT elaboració del Pla estratègic del SIT elaboració del Pla estratègic del SIT elaboració del Pla estratègic del SIT de l’Ajuntament de Figueres posa de manifest, en primer lloc, la necessitat 
de desplegar un conjunt d’actuacions transversals que tindran un impacte global en l'organització i que haurien de 
desenvolupar-se’n en tres àmbits complementaris: un àmbit intern àmbit intern àmbit intern àmbit intern (Intranet)(Intranet)(Intranet)(Intranet) basat en la millora de processos amb 
component territorial, mitjançant la interrelació amb les eines de tramitació d'expedients i amb altres eines de 
gestió de censos i padrons; un àmbit extern àmbit extern àmbit extern àmbit extern (Internet)(Internet)(Internet)(Internet) que potenciarà la relació amb els ciutadans i empreses en 
continguts territorials, i un altre que hauria d’anar dirigit a potenciar potenciar potenciar potenciar i millorar i millorar i millorar i millorar les relacions amb les relacions amb les relacions amb les relacions amb les empreses les empreses les empreses les empreses 
col·laboradores col·laboradores col·laboradores col·laboradores (Extranet)(Extranet)(Extranet)(Extranet), que operen a la ciutat, tant si son de caràcter privat o municipal. 

L’estudi Elaboració del Pla Elaboració del Pla Elaboració del Pla Elaboració del Pla Estratègic Estratègic Estratègic Estratègic encarregat per l’Ajuntament de Figueres a T-Systems, es compon de tres 
etapes clarament diferenciades, que es consoliden i representen en els dos documents principals d’aquest 
encàrrec: 

• Document Informe de la situació actual. Informe de la situació actual. Informe de la situació actual. Informe de la situació actual. Inclou: 
o Presa de requeriments i entrevistesPresa de requeriments i entrevistesPresa de requeriments i entrevistesPresa de requeriments i entrevistes a persones destacades dels Serveis involucrats. 
o Anàlisi Anàlisi Anàlisi Anàlisi i diagnosi i diagnosi i diagnosi i diagnosi de la situació actualde la situació actualde la situació actualde la situació actual. 

 
• Document    Proposta d’escenari de fProposta d’escenari de fProposta d’escenari de fProposta d’escenari de futuruturuturutur. . . . Inclou:    

o Les Orientacions que regeixen la proposta,Orientacions que regeixen la proposta,Orientacions que regeixen la proposta,Orientacions que regeixen la proposta,    
o El Disseny funcionalDisseny funcionalDisseny funcionalDisseny funcional del nou SIT    
o Les recomanacions al Model tecnològicModel tecnològicModel tecnològicModel tecnològic, i    
o Les     línieslínieslínieslínies    d’actuaciód’actuaciód’actuaciód’actuació més rellevants a dur a terme.    

Aquest document, denominat Resum executiuResum executiuResum executiuResum executiu, dona una visió de síntesi amb l’objectiu de presentar als quadres 
gerencials i polítics els aspectes clau d’aquest estudi. 

1.2. Qui som 
T-SYSTEMS ITC IBERIA, S.A.U. és una empresa pertanyent al grup Deutsche Telecom i és un dels líders europeus 
en el camp de la consultoria, especialment en l’àmbit de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions. 

T-Systems és present a més de 20 països i compta amb 52.000 empleats, dels quals més de 3.500 pertanyen a 
l’organització a Espanya. 
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Des de l'1 d’abril del 2006, T-Systems va adquirir les accions del grup gedas AG, al qual pertanyia l’empresa TAO, 
motiu pel qual des de l'esmentada data totes les activitats de les empreses indicades estan integrades, tant per el 
que es refereix a recursos humans com a productes i serveis que presten. 

L’elaboració d’aquest treball ha estat desenvolupada per actius de l’àrea de territori de la BU TAO, antiga TAO, 
amb un recorregut de més de 25 anys en la consultoria i desenvolupament de solucions integrades, referent en 
experiència i coneixement, específicament en l’àmbit de l'Administració Local. 

A T-Systems som sensibles, i estem fortament compromesos, amb la necessitat d’afavorir el desenvolupament 
d’uns serveis més eficaços i eficients, sobretot de cara al repte ineludible de millorar la qualitat de vida dels 
ciutadans, però sense oblidar els beneficis que reportarà una millora en la gestió de recursos i contractes a 
empreses externes, amb el rigor suficient per garantir també la millora en la sostenibilitat i el respecte per la 
preservació i equilibri del medi ambient. 

La marca TAOTAOTAOTAO de T-Systems, ostenta una clara posició de lideratge en la prestació de serveis de consultoria en tots 
els àmbits de l'Administració Local catalana i espanyola tant en aspectes organitzatius, com tecnològics i 
operatius. 

En els àmbits més pròxims a la finalitat d’aquest contracte, podem incloure importants projectes i referències 
d’altres Administracions Locals que han dipositat la seva confiança en la nostra firma i a les que hem ajudat a 
ordenar eficaçment la gestió del seu territori, com Rivas Vaciamadrid, Ciutat Autònoma de Melilla, A Coruña, 
Albacete, Carballo, Mataró, Rubí, Reus, Viladecans, entre d’altres, que configuren una llarga llista de referències 
en l'Administració Pública Local repartides per tota la geografia nacional. 

Esperem que aquest estudi satisfaci les expectatives de l'Ajuntament de Figueres. 

1.3. Objectius d’alt nivell 

El nou Sistema d’Informació Territorial ha de cobrir una necessitat deuna necessitat deuna necessitat deuna necessitat de    primer ordreprimer ordreprimer ordreprimer ordre per ajudar a assolir el repte de 
dur a terme un aspecte fonamental en la modernització de l’organització de l’Ajuntament de Figueres. Haurà 
d’incorporar la realitat territorial existent en un repositori únicd’incorporar la realitat territorial existent en un repositori únicd’incorporar la realitat territorial existent en un repositori únicd’incorporar la realitat territorial existent en un repositori únic, enquibit a la mateixa Base de Dades Relacional 
Corporativa ja existent. Aquesta informació digital mostrarà el que tenim al territori, però de forma normalitzada i 
organitzada. Atendrà a diversos criteris de classificació, de relació amb altres informacions i de categorització, 
permeten gaudir d’una visió de conjunt dels objectes fruit de l'activitat humana i la topografia sobre la qual 
s'assenten. Per això és fonamental que la Informació Gràfica sempre es mantingui actualitzada, i que el procés de 
posada al dia es consideri com un procés més dins dels processos dels que habitualment s'ocupen els diferents 
gestors municipals. Es plantejarà una solució òptima perquè la implantació del SIT no suposi la distracció de 
recursos d'altres processos i així garantir la seva utilitat amb un mínim impacte organitzatiu. 

Mitjançant el SIT corporatiu s'integraran els recursos cartogràfics de l'Ajuntament en una base de dades única, 
actualitzada i a la qual podrà accedir qualsevol usuari que ho requereixi, amb funcionalitats de visualització i de 
consulta a la mida de cada necessitat. 

Cal dir que aquesta iniciativa haurà de gaudir de consideració cconsideració cconsideració cconsideració corporativaorporativaorporativaorporativa i involucrar a tots els grups de treball que 
requereixen consumir Informació Territorial en la seva gestió, tot i que no l'haguessin empleat fins ara o ho 
haguessin fet de manera puntual i depenent directament d'altres serveis. 

El fet que la base de dades base de dades base de dades base de dades territorial territorial territorial territorial sigui únicasigui únicasigui únicasigui única implica que no hi haurà versions diferents de la mateixa realitat del 
territori i que es tindrà accés comú a aquesta estructura única. Es garantirà així la gestió de diferents departaments 
sobre una única representació del territori, i això suposarà que tots els usuaris interns o externs hagin d'accedir al 
servidor de cartografia, llevat dels mantenidors de la cartografia municipal, que seguiran utilitzant les seves eines 
d'edició per actualitzar, bolcant-hi ordenadament i en el seu moment els canvis al repositori corporatiu. 
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L’èxit del projecte dependrà de la convergència d’una sèrie de factors que es consideren cabdals. Només amb 
una bona combinació de decidida decidida decidida decidida voluntat políticavoluntat políticavoluntat políticavoluntat política    i orientació corporativai orientació corporativai orientació corporativai orientació corporativa per empènyer i recolzar el projecte, amb 
una una una una organització adequada a la funcióorganització adequada a la funcióorganització adequada a la funcióorganització adequada a la funció    transversaltransversaltransversaltransversal que ha de cobrir, d’una tecnologia d’última generaciótecnologia d’última generaciótecnologia d’última generaciótecnologia d’última generació i de la 
presa de consciència de la necessitat de disposar d’id’id’id’informació nformació nformació nformació unificada,unificada,unificada,unificada,    estructurada i actualitzadaestructurada i actualitzadaestructurada i actualitzadaestructurada i actualitzada. 
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2. Anàlisi i diagnosi de la situació actual (DAFO) 

El document anomenat “Informe de la situació actualInforme de la situació actualInforme de la situació actualInforme de la situació actual”, és el resultat final de la primera i segona fase de l’Elaboració l’Elaboració l’Elaboració l’Elaboració 
del pla estradel pla estradel pla estradel pla estratègic del SIT Corporatiutègic del SIT Corporatiutègic del SIT Corporatiutègic del SIT Corporatiu. S’hi documenta tota la informació obtinguda en diverses entrevistes 
mantingudes pels consultors de T-Systems i diferents unitats destacades per l’ajuntament de Figueres i l’anàlisi 
d’aquesta informació. 

L’objecte de la segona fase de l’Elaboració del pla estratègic del SIT Corporatiu, “Diagnòstic de la situació actualDiagnòstic de la situació actualDiagnòstic de la situació actualDiagnòstic de la situació actual”, 
fou: 

■ Inventariar la gestió d’informació territorial que du a terme actualment l’ajuntamentInventariar la gestió d’informació territorial que du a terme actualment l’ajuntamentInventariar la gestió d’informació territorial que du a terme actualment l’ajuntamentInventariar la gestió d’informació territorial que du a terme actualment l’ajuntament. La recollida dels processos 
que es desenvolupen i els recursos humans i materials que hi intervenen. 

■ RecolliRecolliRecolliRecollida deda deda deda de    l’orientació que es vol donarl’orientació que es vol donarl’orientació que es vol donarl’orientació que es vol donar, des d’un punt de vista gerencial, a la gestió d’informació territorial i 
quines eren en aquest sentit les prioritats i potencialitats de l’organització. D’aquí s’han destriat les necessitats 
prioritzades, a les que haurà de donar suport la implantació del SIT corporatiu de l’ajuntament de Figueres. 

La ronda d'entrevistes ha permès identificar els usuaris potencials del nou SIT i analitzar tant la situació de partida 
com els seus requeriments i necessitats que defineixen i configuren la proposta de creació del SIT corporatiu de 
l'Ajuntament de Figueres. 

2.1. Metodologia emprada 

L'objectiu va ser utilitzar una metodologia de treball en les entrevistes a realitzar que permetés i facilités una 
sistemàtica comú a utilitzar per a cada un dels departaments a tractar. S'inicia amb una descripció general de cada 
un d'ells, prenent com a base la informació aportada per la corporació i l’obtinguda en les entrevistes realitzades. 

Els temes comuns que es tractaran per obtenir una visió general per departament són els següents: 

■ Relació de processos que involucren informació territorial,  

■ Informació cartogràfica amb que es treballa, 

■ Infraestructura tecnològica específica 

■ Observacions. 

 

L'objectiu del diagnòstic de la situació actual és analitzar el grau d'adequació de l'Ajuntament de Figueres per a la 
implantació d'un SIG corporatiu i tots els aspectes que un projecte d'aquestes característiques comporta tant a 
nivell de gestió, solucions tecnològiques, organització i de comunicació amb els ciutadans i empreses. Es tractaria 
doncs d'avaluar quines són les necessitats reals de l'Ajuntament de Figueres en referència al SIG i quines són a dia 
d'avui els punts forts i febles per afrontar un projecte d'aquestes característiques. 

La metodologia emprada per a la consecució d'aquest objectiu es basa en els següents criteris: 

■ Identificació dels aspectes clau requerits per a la implantació d'un SIG corporatiu. 

■ Definició de les variables per mesurar els aspectes clau. 

■ Sistema d'avaluació, per mesurar el grau de maduresa per cada un dels serveis. En quant a l’àmbit 
d’avaluació, alguns dels requisits s’han avaluat a nivell departamental, mentre que altres s'han avaluats a nivell 
corporatiu 

El document Informe de la situació Informe de la situació Informe de la situació Informe de la situació actualactualactualactual recull els aclariments i justificació per cada un d'aquests criteris. 
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2.2. DAFO 

 

Concentrarem a continuació els resultats de l’anàlisi i els aspectes més rellevants amb la incorporació d’aquest 
document de diagnosi, que identifiquem amb el nom de DAFO, i sintetitza i dona una visió global de l’estat de 
l’organització en matèria de SIG.  

Cal recordar que per obtenir una descripció més detallada de qualsevol aspecte de la ronda d’entrevistes o de les 
fases d’anàlisi i diagnòstic, recomanem la consulta del document de detall denominat “Informe de la situació Informe de la situació Informe de la situació Informe de la situació 
actualactualactualactual”  

 

 

ESQUEMA DAFO 

 



Ajuntament de  Figueres DAFO CORPORATIU

DEBILITATS

FORTALESES

AMENACES

OPORTUNITATS

D A
F O

Del servei
Baixa integració del carrerer corporatiu amb les adreces de cadastre
Existeixen diverses eines SIG sectorials de diferents proveïdors, el que dificultarà la integració entre elles i també, és probable que molt significativament, l’evolució 
cap al concepte de dada única.
No hi ha un pla de manteniment sistemàtic de la cartografia topogràfica de base oficial.
La intranet d’urbanisme és una eina desenvolupada internament. Les eines desenvolupades internament acostumen a tenir gran dependència de l’equip humà que 
les crea, genera i manté. Aquesta dependència les fa més fràgils com més petit és l’equip de desenvolupament.
El grau d’actualització de la cartografia topogràfica de base oficial (CTO) és insuficient des del punt de vista d’alguns dels seus usuaris de l’ajuntament.
La intranet d’urbanisme està, tecnològicament, obsoleta.
Hi ha nombroses informacions que no estan introduïdes a la intranet d’urbanisme. Si bé aquestes informacions es poden obtenir d’una carpeta de xarxa, la carpeta 
“GIS”, aquesta forma d’accedir-hi està lluny de ser òptima.

Financeres
L’assignació pressupostària actual de l’ajuntament per a matèria de SIG és molt limitada.

Del màrqueting
El nivell gerencial de l’ajuntament, com a conjunt, té un coneixement limitat de la tecnologia SIG. Així mateix, atorga una importància al projecte de redacció 
d’aquest pla prou limitada.
La capacitat de l’OGIT per a difondre les tasques que du a terme, i la utilitat i més que probable impacte positiu en el treball d’altres unitats de l’ajuntament (el que 
podríem anomenar “capacitat de venda interna”), s’ha demostrat, fins ara, insuficient (és, de fet, un símptoma de la limitació de la comunicació transversal a 
l’organització).

Organitzatives
Ús del carrerer corporatiu no universal.
No hi ha cap entitat a l’ajuntament que es reconegui per tothom com a autoritat corporativa o coordinadora en matèria de SIG. Fins i tot té alguna limitació l’autoritat 
corporativa d’informàtica en matèria de sistemes d’informació.
La comunicació transversal a l’organització és molt limitada.
La limitació de disponibilitat de personal addicional a plans d’ocupació no permet escometre iniciatives que requereixin de més participació interna que la existent.
La idea d’una oficina que centralitzi la gestió de tota la informació cartogràfica no és ben rebuda per part de Rendes (si bé la creació d’una oficina centralitzada no 
és requisit indispensable per al desenvolupament d’un SIT corporatiu, si que acostuma a facilitar les coses).
Hi ha diferències importants entre les visions del que ha de ser el SIG corporatiu que té l’OGIT i la visió que té cadastre. Aquestes són les dues unitats de 
l’ajuntament que duen a terme treballs en matèria de SIG de forma directa.

Del servei
La inexistència d’un pla de manteniment sistemàtic de la cartografia topogràfica de base oficial (CTO) pot conduir, amb relativa facilitat, a una cartografia 
desactualitzada o deficientment actualitzada. Alternativament, pot acaparar una part de l’esforç de l’OGIT excessiu.
El fet que la intranet d’urbanisme sigui una eina desenvolupada internament podria estancar la seva evolució o exigir una substitució sobtada per una altra si 
l’equip desenvolupador (en aquest cas, el responsable de l’OGIT) deixés l’ajuntament.
La baixa integració del carrerer corporatiu amb les adreces de cadastre pot donar lloc a mapes poc fiables que desacreditin la utilitat del SIT a ulls de no experts.
Les dificultats d’integració entre solucions de diferents proveïdors pot dificultar molt l’aplicació del concepte de dada única i el seu manteniment en el temps.
L’obsolescència tecnològica de la intranet d’urbanisme pot conduir als usuaris a buscar alternatives pel seu compte, el que resultaria en una fractura organitzativa 
en matèria de SIG.

Financeres
L’assignació pressupostària actual de l’ajuntament per a matèria de SIG pot haver de reduir-se encara més. De fet, si no se supera la limitació actual és molt 
probable que el sistema no pugui evolucionar o que ho faci a costa d’atendre deficientment el que ja està funcionant (arribat cert punt de desenvolupament, el 
manteniment del que hi ha consumeix tots els recursos disponibles).

Del màrqueting
Probablement, el fet que l’OGIT s’integri en l’àmbit funcional de “Planejament i Medi Ambient” contribueix a que la majoria de la resta de l’organització vegi els 
Sistemes d’Informació Geogràfica com una matèria que els és completament aliena.
Si el nivell gerencial de l’ajuntament no adquireix un coneixement més ampli de les possibilitats i l’abast de la tecnologia SIG difícilment li atorgarà a aquesta i al 
present pla el paper que han de tenir.
Si l’OGIT no millora la seva capacitat de venda interna, probablement el Sistema d’Informació Territorial està condemnat a ser una eina d’ús molt limitat.

Organitzatives
L’actual context de crisi pot debilitar significativament o fer desaparèixer algun dels actuals proveïdors de tecnologia
La creixent pèrdua de personal de l’adm. pública en general pot perjudicar un procés d’optimització del treball si es materialitza una baixa en un moment inoportú.
El programa de plans d’ocupació pot cancel•lar-se.
L’OGIT té molt poca entitat dins l’organigrama de l’ajuntament i compta amb una dotació de personal (1 única persona amb dedicació suposadament exclusiva 
però que també du a terme tasques que no tenen a veure amb els SIG) insuficient per a garantir l’èxit de les iniciatives que pugui proposar aquest pla.
El volum de dades georreferenciades no integrables amb el SIT existent creix dia a dia amb cada nova informació que no es refereixi al carrerer corporatiu.
La manca de reconeixement d’una autoritat corporativa o coordinadora en matèria de SIG necessàriament es tradueix en un comportament erràtic en aquest camp 
per part de l’ajuntament com a conjunt.
La limitació de la comunicació transversal ve a reforçar la mancança anterior.
Si no es pren una determinació corporativa que proporcioni una visió conjunta del que ha de ser el SIG (i superi les diferències que hi ha entre l’OGIT i cadastre)      

és fàcil caure en la duplicitat d’esforços. I en cas extrem, avenços en direccions oposades poden neutralitzar-se i resultar ser inútils a mig o llarg termini.

Del servei
La intranet d’urbanisme està prestant ja un servei que abasta la informació bàsica (cartografia topogràfica oficial i ortofoto), el cadastre i el planejament i que, si 
bé és mínim, en general els usuaris el consideren satisfactori.
Les dades SIG de la intranet d’urbanisme ja estan en format base de dades i aquest és estàndard.
L’actitud del personal de l’ajuntament envers la compartició d’informació és la de ser transparents. No hem identificat cap reticència clara a donar accés a d’altres 
àrees a la informació amb que treballa cada una. No hi ha consciència de “propietat intransferible de les dades” (en algunes organitzacions això sí que succeeix).
La Cartografia Topogràfica Oficial (CTO) de l’ajuntament té el rang d’oficial per estar registrada com a tal en el RCC i respon a una especificació també oficial. Cal 
dir que hauria d’estar més actualitzada, però no és ni de bon tros obsoleta.
La infraestructura tecnològica existent a l’ajuntament és perfectament apta per a la implantació de funcionalitats SIG avançades.
Es disposa d’un planejament refós que compta amb un protocol d’actualització i coincideix planimètricament amb la cartografia topogràfica oficial
En la tramitació de tots els tributs s’especifica la referència cadastral, el que és una condició excel•lent per a l’anàlisi SIG i la consulta des del plànol de tota aquesta 
informació.
Existeix un carrerer gràfic de números de policia (es coneixen les coordenades de cada un).
Existeix un nucli d’informació comú a la majoria de sistemes d’informació clau de l’organització que centralitza adreces i persones (tercers).

Financeres
S’ha demostrat que l’ajuntament està disposat a incrementar l’assignació pressupostària en matèria de SIG si es justifica la necessitat.
Hi ha voluntat política de trobar sinèrgies interdepartamentals, el que resulta en una ampliació de les possibilitats financeres davant d’un interès corporatiu.

Del màrqueting
La intranet d’urbanisme és un excel•lent aparador, ja en funcionament i molt apreciat per alguns usuaris, dels avenços que es duen a terme en matèria de SIG. 

Organitzatives
L’existència de diversos proveïdors de tecnologia SIG limita la dependència de l’ajuntament envers ells. No obstant, això té la contrapartida de dificultar – de 
vegades extraordinàriament – la integració entre les diferents solucions, sobretot si els proveïdors són empreses grans. Si això afecta a funcionalitats clau, la 
fortalesa es converteix en debilitat.
L’ajuntament compta amb un especialista en SIG de solvència tècnica demostrada i elevada motivació: el responsable de l’OGIT. A més, a l’organització hi ha 
altres tècnics amb coneixements en la matèria: la tècnica de SIG de Cadastre, el delineant de planejament i el propi gerent d’urbanisme, per anomenar-ne alguns. 
La quantitat de tècnics competents en eines CAD també és notable i suficient.
El gerent d’urbanisme coneix sobradament les possibilitats d’un Sistema d’Informació Territorial i està convençut de la importància dels sistemes d’informació en 
l’optimització del treball

Del servei (tecnològiques)
L’ajuntament ha començat a assumir l’actualització del cadastre, en conveni amb la Direcció General del Cadastre. És a les mans de l’ajuntament el corregir les 
deficiències en la qualitat de la informació del cadastre oficial i és un bon moment per convergir cap a la coincidència planimètrica de cadastre i cartografia 
topogràfica oficial.

Organitzatives
Actualment existeixen vàries aplicacions de gestió d’incidències a l’organització, que responen a necessitats similars però de diferents àrees. Podrien unificar-se 
en una de sola, optimitzant-se els recursos. Si bé seria a costa de deixar de banda inversions ja realitzades, redundaria en un estalvi a mig termini i, sobre tot, 
a llarg.
L’ajuntament iniciarà, en breu, la revisió del Pla General d’Ordenació. Podria aprofitar-se l’ocasió per millorar els mecanismes de manteniment de la refosa.

Organitzatives (polítiques / socials)
L’ajuntament està iniciant un pla per a la posada en marxa de l’administració electrònica. Atès que la implantació de l’administració electrònica comporta la 
mecanització de processos, es pot aprofitar aquesta coincidència en el temps entre ambdós plans per propiciar sinèrgies entre aquest pla d’administració 
electrònica i el pla estratègic del SIT.
La disminució de l’activitat urbanística dels darrers anys, i que encara avui continua, fa de l’actual un bon moment per a fer canvis en l’operativa dels 
procediments d’aquest àmbit.
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2.3. Punts crítics de la diagnosi 

Destacarem i emfatitzarem un petit conjunt de qüestions detectades, que veritablement podrien suposar un 
inconvenient per arribar a un desplegament satisfactori de la iniciativa. 

■ Sobre la qualitat de les dadesSobre la qualitat de les dadesSobre la qualitat de les dadesSobre la qualitat de les dades. El nivell de qualitat de la informació és pot considerar força acceptable. No 
obstant no hi definits mecanismes recurrents per dur a terme accions de posta al dia o actualització de la 
informació cartogràfica de base. Aquest aspecte és cabdal. El mecanisme proposat s’exposa en el capítol 
següent que tracte de la Proposta d’escenari de Futur. S’ha de garantir la qualitat i actualització de la dada 
territorial. La mancança de qualitat pot generar pèrdua de confiança en els usuaris. 

■ Insuficient dInsuficient dInsuficient dInsuficient dotació financera otació financera otació financera otació financera per assolir el canviper assolir el canviper assolir el canviper assolir el canvi. . . . L’assignació pressupostària actual l’hem de considerar baixa 
o molt baixa. Del tot insuficient per assolir les actuacions previstes pel desplegament del projecte. Tot i sabent 
que els moments actuals són complicats per escometre noves inversions, s’hauria de pensar en un pla de 
inversions progressiu, per concentrar les inversions més fortes als trams finals del desplegament, i emfatitzant 
les tasques preparatòries prèvies per adequar tant la informació involucrada com a la pròpia organització.     

■ Sobre l’organitzacióSobre l’organitzacióSobre l’organitzacióSobre l’organització. . . . Sota el paradigma de considerar la Dada Territorial com un be corporatiuconsiderar la Dada Territorial com un be corporatiuconsiderar la Dada Territorial com un be corporatiuconsiderar la Dada Territorial com un be corporatiu, hem de pensar 
que el Servei que rebi l’encàrrec de vetllar per la seva custòdia, actualització, disponibilitat i distribució, i de 
tots els aspectes que garanteixen la seva utilitat, hauria de ser també transversal i corporatiu. Com no és 
objecte d’aquest encàrrec impulsar canvis en àmbits organitzatius, proposem una solució transitòria i de 
consens, que presentem a continuació.    

Fent una projecció a futur, cal dir que l’OGIT ha de tenir el caràcter de transversal i ser percebuda per l’OGIT ha de tenir el caràcter de transversal i ser percebuda per l’OGIT ha de tenir el caràcter de transversal i ser percebuda per l’OGIT ha de tenir el caràcter de transversal i ser percebuda per 
l’organització com a l’organització com a l’organització com a l’organització com a un recurs mésun recurs mésun recurs mésun recurs més. . . . Aquesta consideració requeriria, en un escenari ideal, d’una ubicació 
orgànica sota la ègida d’una Regidoria de caràcter transversal (Modernització, Noves Tecnologies,..., per 
poder desenvolupar la seva funció amb una projecció i voluntat de servei a tota l’organització. 

Una possible solució de consens que podria donar una resposta, si més no transitòria, a aquesta necessitat 
fora que L’Oficina de Gestió d’Informació Territorial (OGIT) estès coordinada per dos Regidors (Coordinació L’Oficina de Gestió d’Informació Territorial (OGIT) estès coordinada per dos Regidors (Coordinació L’Oficina de Gestió d’Informació Territorial (OGIT) estès coordinada per dos Regidors (Coordinació L’Oficina de Gestió d’Informació Territorial (OGIT) estès coordinada per dos Regidors (Coordinació 
bicefàlica)bicefàlica)bicefàlica)bicefàlica). Es ha dir, mancomunar transitòriament la coordinació entre l’Àrea d’Urbanisme (Territori) i l’Àrea 
de Rendes (Cadastre gràfic).  

Aquesta proposta implicaria que la part recaptatòria de cadastre (Rendes) hauria de traspassar a l’OGIT la 
part implicada en el manteniment gràfic del parcel·lari i veure a l’OGIT com a un recurs tecnològic. Es una 
proposta que pretén desactivar l’amenaça que provoca la debilitat de que actualment no hi hagi la 
coordinació encasaria entre ambdues. 

■ Sobre la comunicació i la gestió del canvi. Sobre la comunicació i la gestió del canvi. Sobre la comunicació i la gestió del canvi. Sobre la comunicació i la gestió del canvi. No donar-li llum al projecte des del primer moment, es pot convertir 
en una greu amenaça. Per conduir en el temps el desplegament d’un projecte d’aquestes característiques, 
caldria dissenyar un Pla de Comunicació, com a mínim a dos nivells: Intern i Extern.     

El primer, l’intern, per que tota l’organització estigui assabentada de l’existència del projecte, des dels nivells 
més alts que sigui possible fer-ho, per iniciar des del primer moment la gestió del canvi i el procés col·laboratiu 
i pedagògic necessari. És per tant un procés de venda interna, per reduir al màxim les resistències que ens 
puguem trobar. 

El segon, l’extern, es fa fonamental per difondre els avenços i aposta de l’Ajuntament en les noves tecnologies, 
orientades a donar serveis de major qualitat a la ciutadania. S’hauria de pensar en donar-li visibilitat a curt 
termini a algun subproducte d’interés i baix cost dirigit als ciutadans i empreses... Per exemple una guia de 
comerç i oferta lúdica en Internet 

 

Aquestes son algunes ressenyes que ja es veuen com a crítiques, per la seva importància. El DAFO us donarà una 
visió completa de la diagnosi resultant. 
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3. Proposta d’escenari de futur 

A continuació s'exposen les línies mestres d’actuació, de forma abreujada, que necessitarà la implantació del SIT 
corporatiu de Figueres, i que hauran de  cobrir les necessitats de tots els usuaris en el maneig d'IG. 

3.1. Línies mestres a seguir 

El nou Sistema d'Informació Territorial de Figueres, amb independència de la solució tecnològica que s’esculli, 
haurà de ser respectuós amb els següents principis generals: 

■ RacionalitzarRacionalitzarRacionalitzarRacionalitzar. . . . Crear una base de dades amb totes les informacions cartogràfiques de base i temàtiques en 
disposició de l'Ajuntament i dels òrgans autònoms i empreses externes relacionades, garantint la seva 
actualització i manteniment a partir de processos normalitzats. 

■ IntegrarIntegrarIntegrarIntegrar. . . . Augmentar el valor afegit de la informació cartogràfica disponible la amb altres sistemes d'informació 
existents a la corporació i en altres organismes i empreses relacionats amb el municipi de Figueres.    

■ ÚsÚsÚsÚs. . . . Implementar una plataforma tecnològica d'explotació de la informació geogràfica que inclogui eines 
adaptades a les necessitats reals d'ús de la cartografia que tenen els diferents tipus usuaris de la Corporació. 

■ DifondreDifondreDifondreDifondre. . . . Impulsar la publicació i difusió de la cartografia per la xarxa Intranet i també per Internet, per 
promoure la utilització per part dels usuaris interns, altres organismes i empreses i per ciutadans. 

■ IntercanviarIntercanviarIntercanviarIntercanviar. . . . Convertir-se en un node de referència de la xarxa de localització i intercanvi d'informació espacial 
del municipi, establint els mecanismes normatius i tecnològics que permetin vincular els proveïdors dispersos 
de la informació amb els usuaris potencials. Intercanviar de manera desatesa també amb la resta 
d'administracions amb les quals es relaciona Figueres en matèria territorial. 

3.2. Necessitats a cobrir 

És primordial que el nou Sistema d’Informació Territorial vagi més enllà de les Àrees i Serveis tècnics que 
requereixen el territori, per desenvolupar les seves funcions de forma més eficaç. i eficient. Ha de ser capaç de 
donar respostes a moltes qüestions complexes per fer anàlisi, planificació, control i seguiment de la funció pública.  

Per tant el SIT Corporatiu ha de convertir-se en una eina imprescindible com a instrument d’ajuda a la presa de 
decisions per els representants polítics de la Corporació, per els cossos gerencials, pels gestors i planificadors de 
la ciutat. Per exemplificar el que estem apuntant, posarem una bateria de qüestions que el nou sistema hauria de 
tenir capacitat per donar respostes de qualitat de forma immediata o en un temps molt acotat. Algunes de  les 
consultes que proposem podrien tenir la consideració d’importants per conèixer la situació d’una determinada 
variable o combinació d’elles: 

■ De caràcter estratègicDe caràcter estratègicDe caràcter estratègicDe caràcter estratègic    

� Com es distribueix la població al municipi per edats, procedència, sexe, etc.? 
� Quantes obres tenim en marxa al municipi avui i planificades a curt termini? 
� Com es distribueix el vot en un determinat barri? 
� Quant sòl vacant hi ha al municipi i on es troba? 
� Les dotacions actuals per barris son equilibrades respecte a la densitat de població? 
� Quantes persones estan empadronades en una illa de cases determinada, o en una secció censal? 
� Tenim un mapa dinàmic de comerç, activitats professionals i d’empreses publicat al Portal municipal? 
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� Disposa el regidor de MA d'indicadors de gestió en temps real? 
� Es fan enquestes a la ciutadania per crear observatoris d'opinió? 
� Què coeficient de consum en enllumenat / població tenim per barri? 

■ De caràcter econòmicDe caràcter econòmicDe caràcter econòmicDe caràcter econòmic    

� Com es reparteixen els nivells de renda al territori? 
� Com es distribueixen a nivell de parcel·la els valors dels sòl i dels immobles pel que fa als valors del 

mercat real? 
� Quin és el mapa d'ocupacions de la via pública de caràcter privat planificades per la setmana que ve? 
� Quants Guals tenim a la Ciutat? 
� Quina facturació mitja tenim per parquímetre i mes? 
� Quin volum econòmic ingressa l’ajuntament a l’any per acció inspectora amb expedient sancionador? 
� Quant ens costa mantenir un arbre per any? 

■ D’activitat econòmicaD’activitat econòmicaD’activitat econòmicaD’activitat econòmica    

� En quins barris o sectors de la ciutat es concentra una determinada activitat? 
� Quines son les activitats i empreses que predominen al municipi? 
� Com es distribueixen les activitats al municipi? 
� En quins sectors hem crescut en el darrers tres anys? 
� Existeixen activitats declarades a Hisenda (Mod. 036) que no ho estan a l’Ajuntament? 
� On es situen les empreses amb més risc ambiental? 
� Tenim totes les activitats econòmiques que necessiten els ciutadans per cobrir les seves necessitats? 

■ De seguiment i control De seguiment i control De seguiment i control De seguiment i control de Serveis tècnics i de Serveis tècnics i de Serveis tècnics i de Serveis tècnics i empreses externesempreses externesempreses externesempreses externes    

� Quants m2 de pintura té un determinat Carrer? 
� Quin cost mitjà tenen les actuacions de la contrata A? 
� Quin temps mitjà de resolució d'incidències tenim en Enllumenat Públic? 
� Quina contracta ens dóna millor qualitat de servei? 
� La contracta A té penalitzacions per incompliment de servei? 
� Fan servir les contractes la informàtica corporativa per informar la seva activitat? 
� Què gastem en repoblació d'arbrat cada any? 
� Es fa servir un sistema multicanal d'incidències accessible a les contractes? 
� Es realitza inspecció proactiva en el control i seguiment de les contractes? 
� Estan georeferenciades les infraestructures, equipaments i béns? 
� Sabem quines actuacions s'han realitzat en un parc de la ciutat en un període de temps i qui les ha 

realitzat? 
� Quins habitatges presumiblement buits hi ha per zona de la ciutat? 
� Quina ràtio de consum d'aigua per habitant tenim per barri, Illa o zona geogràfica? 
� Quin consum de recursos i energia (aigua, gas, electricitat, ...) tenen els equipaments o les escomeses 

elèctriques? 
� .../... 

Respostes obtingudes amb agilitat, de forma no assistida i de qualitat en quant a la informació obtinguda, oferirien 
un escenari d’anàlisi, des de la vessant territorial, molt potent. Aquesta utilització del nou Sistema, donarà un 
instrument molt valuós per muntar observatoris, per redissenyar estratègies amb una visió territorial completa, etc. 

Per fer el cim, dins d’aquesta engrescadora utilització del nou SIT per part d’usuaris de govern i gerencials, 
aquestes capacitats combinades amb instruments de gestió d’indicadors, en donaran una visió 360º de la gestió 
municipal amb component territorial, possibilitant l’obtenció àgil de diversos indicadors de qualsevol tipologia: 
econòmics, socials, estadístics, d’activitat econòmica, de mesura de la qualitat  dels Serveis, tant interns com de 
les empreses que operen a la ciutat, etc.. 
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3.3. Actuacions coordinades per assolir els objectius 

Per donar respostes a aquest tipus de qüestions cal preveure una sèrie d'actuacions que ens ajudin a construir de 
forma ordenada i planificada el nou sistema d'informació territorial de Figueres. 

Proposem una sèrie d’aspectes que podríem considerar fites i eixos directors: 

� La creació d'un repositori únic i corporatiuLa creació d'un repositori únic i corporatiuLa creació d'un repositori únic i corporatiuLa creació d'un repositori únic i corporatiu que aglutini tots els continguts territorials que gestiona el 
municipi i altres que provinguin d'organismes i organitzacions externes. Tanmateix es procedirà a 
recopilar, estructurar i digitalitzar tots els documents, mapes, normatives i ordenances per incorporar 
altres informacions derivades i complementaries. 

� Definir els procediments i mDefinir els procediments i mDefinir els procediments i mDefinir els procediments i metodologies necessàriesetodologies necessàriesetodologies necessàriesetodologies necessàries per garantir el manteniment efectiu de la cartografia 
de base per tal d'evitar una ràpida obsolescència i desactualització, estudiant també els recursos humans 
i esforços necessaris per assegurar la qualitat i actualitat d'aquesta. 

� Automatitzar l'obtenció de docuAutomatitzar l'obtenció de docuAutomatitzar l'obtenció de docuAutomatitzar l'obtenció de documents urbanístics, cadastrals, ments urbanístics, cadastrals, ments urbanístics, cadastrals, ments urbanístics, cadastrals, de de de de ggggestió de la estió de la estió de la estió de la vvvvia ia ia ia públicapúblicapúblicapública i d’altres àmbits a 
partir de l'encreuament de cartografia digital amb normativa urbanística i altres documents i expedients 
necessaris per generar-los. 

� Donar cobertuDonar cobertuDonar cobertuDonar cobertura a lra a lra a lra a la gestió de a gestió de a gestió de a gestió de sol·licituds, sol·licituds, sol·licituds, sol·licituds, activitats, ocupació i incidènciesactivitats, ocupació i incidènciesactivitats, ocupació i incidènciesactivitats, ocupació i incidències, així com un adequat 
tractament de les queixes i suggeriments a la via pública. 

� Obrir els canals telemàtics necessaris per millorar lesObrir els canals telemàtics necessaris per millorar lesObrir els canals telemàtics necessaris per millorar lesObrir els canals telemàtics necessaris per millorar les    relacions amb les empreses col·relacions amb les empreses col·relacions amb les empreses col·relacions amb les empreses col·laboradoreslaboradoreslaboradoreslaboradores, per tal 
d'augmentar l'eficàcia en els serveis prestats, reduir els temps emprats en la resolució d'incidències, 
obtenint una gestió més propera al ciutadà i eficient per la corporació. 

� La publicació en línia del mapa interactiu del territori a InternetLa publicació en línia del mapa interactiu del territori a InternetLa publicació en línia del mapa interactiu del territori a InternetLa publicació en línia del mapa interactiu del territori a Internet que reculli, tant la informació Urbanística i 
llurs desenvolupaments, com la situació real del que 'passa' a la ciutat amb les obres, ocupacions, 
alteracions de circulació, incidències, etc. 

� Modernització i potenciació Modernització i potenciació Modernització i potenciació Modernització i potenciació dddde la e la e la e la IDE IDE IDE IDE LLLLocalocalocalocal per que interaccioni amb altres administracions de forma 
desatesa, servint i consumint continguts territorials, connectant de forma telemàtica amb l'Oficina Virtual 
del Cadastre, ICC, Diputació de Girona, XALOC, etc.) 

� ServeisServeisServeisServeis    desatesos cap als desatesos cap als desatesos cap als desatesos cap als ciutadansciutadansciutadansciutadans per atendre sol·licituds relatives a la informació territorial (mapes, 
certificats, peticions d'ocupació i incidències a la via pública). 

� Sostenibilitat de la InversióSostenibilitat de la InversióSostenibilitat de la InversióSostenibilitat de la Inversió: Disseny i desenvolupament d'un sistema sobre dispositius mòbils que 
permetin el manteniment i posada al dia de tots els inventaris i també com a instrument bàsic per 
fomentar la inspecció proactiva. 

� IIIIncorporar el territori ncorporar el territori ncorporar el territori ncorporar el territori aaaa    totes les Àrees de Gestió Municipaltotes les Àrees de Gestió Municipaltotes les Àrees de Gestió Municipaltotes les Àrees de Gestió Municipal de manera totalment integrada amb la resta 
d'aplicacions i padrons municipals. El teixit territorial s'ha d'entendre com l'eix vertebrador sobre el qual 
es despleguen tots els serveis i actuacions. 

� Finalment s'ha de comptar amb les infraestructures físiques i lògiquescomptar amb les infraestructures físiques i lògiquescomptar amb les infraestructures físiques i lògiquescomptar amb les infraestructures físiques i lògiques, així com de Comunicacions que 
ens permeti explotar de manera eficient el projecte a implantar, per oferir una vegada més un bon servei 
al ciutadà. 

Com a punt clau per garantir l'èxit del projecte, s'ha de dotar a la oficina tècnica implicada del know how, de les 
eines i dels recursos humans necessaris per garantir el seu objectiu principal, que és la custòdia i manteniment de 
la dada territorial corporativa, per tal d'aconseguir a mig termini un repositori únic, depurat i comú a tota la 
corporació. 

Presentem a continuació els documents de síntesi que recullen els aspectes clau dels models funcional i 
estratègic, per la construcció l desplegament del SIT corporatiu de Figueres. 
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3.4. Matriu d’ús d’aplicatius per Àrees 

Com a cloenda d’aquest apartat inserim la matriu d’usuaris per Àrees, ja que aporta la visió de relació 
entre els usuaris actuals i els aplicatius emprats.  
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Aplicatiu
R

e
n

d
e

s

Fi
se

rs
a

U
rb

an
is

m
e

Es
ta

d
ís

ti
ca

M
e

d
i A

m
b

ie
n

t

A
lc

al
d

ia

P
ro

m
o

ci
ó

 E
co

n
. i

 t
u

ri
sm

e

P
at

ri
m

o
n

i

P
o

li
ci

a

C
e

n
tr

e
 h

is
tò

ri
c

M
an

te
n

im
e

n
t 

vi
a 

p
ú

b
li

ca

Ec
o

se
rv

e
is

 i 
P

ar
cs

 i 
ja

rd
in

s

O
M

A
C

Activitats (IAE) Ús continuat

Aparcaments Ús freqüent

Carrers Ús menor

Cartografia base Sense relació

Dades registrals

Districtes i seccions

Enllumenat Públic

Fotografía aèria

Incidències carrer i 

desperfectes

Inventari Comercial

Inventari fotogràfic de 

Façanes

Locals públics

Mapa turístic

Mobiliari urbà

Padró habitants

Parcs i jardins

Patrimoni

Pla de neteja

Pla de voreres

Planejament

Propietaris (IBI)

Resultats eleccions

Senyalització

Smart City: Recollida 

residus

Smart City: Sensors 

ambientals

Smart City: Transit i 

semafors

Xarxa cable

Xarxa clavegueram

Xarxa elèctrica

Xarxa gas

Xarxa geodèsica

Xarxa telèfon

Xarxa transport públic

Xarxa viària

LLEGENDA
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3.5. El model funcional 

El model proposat es compon de tres blocs funcionals que responen a les tres grans tipologies d'usuaris descrites 
i que requereixen eines i funcionalitats diferents, però que estan estretament vinculats entre si. 

� Explotació (front-office) 
� Administració, configuració i formació (back-office) 
� Manteniment de la informació cartogràfica de base 

Els següents esquemes descriuen sintèticament els tres blocs (amb els seus perfils d'usuari i eines) i els vincles 
entre ells. 

ESQUEMA DEL MODEL FUNCIONAL 
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USUARIS D’ADMINISTRACIÓ DE BASES DE DADES EXPLOTACIÓ PER USUARIS FINALSUSUARIS DE MANTENIMENT DE DADES

OGIT:  actualització de la
Cartografia Topogràfica 

                            Oficial (CTO),  Planejament,...                              

Manteniment i Planificació
de l’Espai Públic

                   

                          Empreses de serveis 
        [Abastament,

   Sanejament, 
             Neteja i Recollida,...] 

EXTRANET

INTRANET - Manteniment cartogràfic

 Urbanisme
    [Planejament,

                 normativa, llicències,..]

 Via Pública 
 [Ocupacions,

  mobiliari urbà,
      infraestructures,...]

        ERP municipal 
    [Padró, Tributs,

Expedients, ...]

               Oficina de Turisme,
                               Àrea de Comunicació i altres
                            àrees gestores de continguts

         de la web municipal 

       Brigades  i
                 Policia Local
            [Manteniment i

 inspecció] 

UNITATS MÒBILS

[Microstation, 
Geomedia, GvSIG]

[Autocad]

[Dispositius Mòbils]                       

[Mòduls ERP]

[Administració Web]

[Gestió delegada]

Base de Dades
         Cartogràfica [BDG] 

   Base de Dades
            Alfanumèrica [ERP] 

     Base de Dades
Documental 

Gestor
          Documental

Servidor
de mapes

   Servidor
Internet

Servidor
     Alfanumèric

A

Topografia

Parcelari
Planeajament

                Mobiliari Urbà

   Xarxes
Arbrat

             Llista de carrers

Ortofoto

Metadades

Habitants
Unitats fiscals

Cadastre
Expedients

Inventari

Cultura
Esports

Deportes
Turisme

Serveis

Gestor de
 Continguts

Factures
Normativa

Plànols

A

Informes
Decrets

[Portal Municipal]

     [Mòduls ERP]

[Visor web
 cartogràfic]

[Geoportal]

[Indicadors
Territorials
de Gestió]

                       Departaments i
                     usuaris interns

             Ciutadans, 
         empreses i

                     altres organismes

        Gestors i
  polítics

 Altres
                    Administracions

[IDE]

[Gestió Tributària]

[Gestió Població]

[Gestió Expedients]

[Gestió Inventari]

[Gestió de la
Via Pública]

[Gestió Urbanística
i Planejament]

Gestió
          Alfanumèrica

[Mobilitat]

    Brigades i
                Policia Municipal

 INTEROPERABILITAT

UNITATS MÒBILS

                           INTRANET/EXTRANET

INTERNET
INTRANET - Manteniment Portal

               i Servei de publicació

INTRANET - Manteniment ERP

[Configurador
SIG]

ArcIMS

Geomedia
Web Map

 Server
Monogis Mapserver

Geoserver

[Visor web
Extranet]

Empreses
      Col·laboradores



USUARIS D’ADMINISTRACIÓ DE BASES DE DADES USUARIS DE MANTENIMENT DE DADES EXPLOTACIÓ PER USUARIS FINALS

Ajuntament de  Figueres Perfils d’usuaris del nou model SIG de Figueres  

. 

Oficina de Gestió d'Informació Territorial (OGIT)

  Altres serveis, brigades i empreses

Serveis Tècnics

Filosofia¿Qui son? Filosofia¿Qui son?Filosofia¿Qui son?

Administrador de la BDG

  Dada única i integració amb ERP A

Configuració de projectes departamentals

Gestió de incidencies i formació!

Interoperabilitat amb entitats que compleixen OGC

Unitats mòbils de consulta

Usuaris interns i
 empreses col·laboradores

Ciutadans

Usuaris, interns o externs,
amb responsabilitat de generar i
mantenir els dades cartogràfics

i alfanumèrics dels quals 
s’alimenta el repositori territorial.

Manteniment distribuït.
Cada unitat o empresa col·laboradora
s’encarrega de mantenir i assegurar

la qualitat de les seves dades.

S’encarrega de l’edició i actualització de la cartografia topogràfica Oficial, 
única, normalitzada i comú amb l’eina Microstation.  Garanteix la precisió 
mètrica i la qualitat del dibuix. La cartografia de base comprèn la topografia, 
planimetria, altimetria, el parcel·lari cadastral i el carrerer gràfic. Per assegurar 
l’eficiència i qualitat utilitza sobre Microstation, una sèrie d’assistents que 
guien els processos i els flux d’edició, amb gestió d’històrics (versionats).

Altres serveis i empreses addicionals mantenen i ajuden a completar la base 
cartogràfica de l'Ajuntament de Figueres: Manteniment de la Via Pública, 
concessions de Serveis Municipals,  entre altres, actualitzen les obres i 
projectes amb Autocad. Les empreses de serveis, s'encarregaran via extranet 
d'actualitzar les dades de abastament, sanejament i neteja,... Hi haurà altre 
grup: les brigades i la policia municipal que verificarà o actualitzarà l’ubicació 
dels elements amb disp. mòbils, escurçant el circuit de manteniment. 

Aglutinen una sèrie de dades d'especial rellevància en el SIG i que requereixen 
un manteniment diferenciat. El Servei d'Urbanisme és responsable de tots els 
continguts que emanen del POUM, de la seva edició i manteniment per garantir 
la consulta a la resta d'usuaris corporatius i externs. La resta de serveis i 
negociats s'encarreguen de mantenir la informació alfagràfica dels inventaris 
municipals (fanals, senyalització, mobiliari, ...) que es gestionin de forma directa o 
delegada. Les ocupacions de la Via Pública es mantindran de forma descentralit-
zada per cada unitat d'actuació que gestioni alguna de les tipologies d'ocupació 

Promoció Econòmica i Oficina de Turisme
Utilitzaran un gestor de continguts per actualitzar totes les informacions 
d'àmbit públic que s'inclouen al Portal i sigui d'interès publicar en la Guia 
Ciutadana. El gestor de continguts ha d'incloure un editor que permeti 
georeferenciar els elements (hotels, farmàcies, equipaments,...) directament 
sobre la cartografia de base municipal i sense necessitat de recórrer als serveis 
tècnics, que ajuden a mantenir el carrerer gràfic.

Usuaris que custodien, administren i 
configuren les infraestructures 

necessàries perquè el sistema doni 
servei a tots els usuaris de 
l'Ajuntament i externs a ell.

Gestionar el SIG i la cartografia com la 
resta de dades corporatives, creant 

una BDG que integri de forma 
unificada la cartografia que mantenen 
els diferents serveis. Aquest repositori 

comú ha de tenir una estructura 
estàndard de base de dades relacional, 

independent dels formats CAD de 
procedència, de l'escala i de les eines 
utilitzades en el manteniment. Cada 

unitat o empresa col·laboradora 
s'encarrega de mantenir i assegurar la 

qualitat de les seves dades.

El manteniment d'aquesta BDG no és només una tasca de tècnics en cartografia i 
de delineants, requereix un perfil informàtic, amb experiència en bases de dades 
relacionals i coneixement del funcionament de l’ERP. municipal. Ha de gestionar 
usuaris, permisos, privilegis i vetllar perquè la cartografia actualitzada pels 
diferents serveis, s'integri en la BDG sobre la base d'una sistemàtica ordenada i 
periòdica, mantenint-se la trazabilitat temporal de la mateixa amb un catàleg de 
metadades (per poder consultar-la per dates, contingut, àmbit, proveïdor, ...) i una 
estructura versionada (que garanteixi la possibilitat de disposar d'un registre 
històric amb els canvis que s'han anat produint en el repositori territorial.

L'Administrador ha integrar la cartografia amb les taules de dades de l’ERP 
(Padró d'habitants, Gestió d'expedients,...), les dades documentals i el gestor de 
continguts, Així els usuaris autoritzats podran accedir des d'un element del mapa 
(per exemple una parcel·la) a les dades vinculades (habitants, expedients, unitats 
fiscals,...)

Cada tipologia d'usuari requereix un mapa municipal amb continguts a la 
seva mida. L'Administrador utilitza eines de configuració que agilitzen la 
configuració de projectes i li permeten afegir capes, definir nous localitzadors, 
dissenyar nous temàtics o generar informes mixtes… tot això sense necessitat 
de programació alguna o d'un coneixement tècnic específic en SIG.

L'equip d'Administració del SIG ha d'assegurar el manteniment i la resolució 
d'incidències associades al servei del SIG. Cal evitar col·lapsar aquest servei amb 
incidències o consultes menors que puguin ser solucionades pel propi usuari 
final. Per això, s'haurà de donar un servei bàsic de formació als nous usuaris.

És el col·lectiu més nombrós i 
beneficiari màxim de la inversió a 

realitzar. Ho componen tots aquells 
que utilitzen mapes en la seva gestió, 
sigui per a consultes esporàdiques o 

per a anàlisis tècniques.

Un visor adequat a cada perfil tipus, ja 
que els potencials usuaris de 

l'Ajuntament de Figueres i de fora 
d'ell (ciutadans, empreses, altres 

organismes...) tenen requeriments de 
visualització, consulta i anàlisi SIG 

diferents.

Totes aquelles entitats que compleixin la normativa OGC, encara disposant 
d'arquitectures tecnològiques diferents, podran utilitzar part de les dades 
que l'Ajuntament publiqui mitjançant serveis geoespacials oberts. Aquesta 
és la funció principal de la IDE (infraestructura de Dades Espacials): facilitar 
l'intercanvi de continguts territorials de forma desatesa amb altres 
Administracions i Institucions, garantint els principis d'interoperabilitat.

El SIG de Figueres va més enllà dels despatxos. Les brigades, la Policia local, els 
inspectors, els mantenidors de la Via Pública,... han de consultar amb tecnolo-
gia mòbil, informació cartogràfica i continguts alfanumèrics. Aquests disposi-
tius cobreixen funcions de consulta, gestió d'incidències, ordres de treball i 
consulta d'expedients associats de forma integrada amb l’ERP.

Per a aquest col·lectiu, és més important l’integració del SIG amb els mòduls de 
gestió i el vincle de la cartografia amb els censos, padrons i expedients, que el 
disposar de funcionalitats SIG molt sofisticades. Ho utilitzen en el marc de la 
seva gestió habitual per consultar l’ubicació o localitzar elements en un mapa. 
Requereixen un visor cartogràfic Web que permeti accedir a les dades de l’ERP 
des de la cartografia i realitzar mapes temàtics. En el nivell gerencial o polític, és 
primordial vincular el visor amb una bateria d'indicadors de gestió territorial. En 
més nivells tècnics (gestió del mobiliari urbà, ocupacions de la via pública, 
Planejament,..) el visor ha d'integrar-se en el desplegament de solucions 
verticals de gestió més complexes, a la mida de cada àrea i servei. Per a les 
empreses col·laboradores, s'habilitarà una manera d'autenticació per a què 
tinguin accés a mantenir continguts i informar les actuacions que desenvolupin.

És el bloc d'usuaris del SIG més nombrós. A través del Geoportal, localitzen 
equipaments o llocs d'interès, i fins i tot comuniquen incidències en la via 
pública. Necessiten un visor cartogràfic lleuger, ràpid i intuïtiu, que sigui 
independent del navegador d'internet utilitzat.
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3.6. El model estratègic 

El model estratègic és el conjunt d'actuacions a seguir per a l'establiment d'un 'nucli' integrat per les dades 
geogràfiques i la implementació del SIT corporatiu, del geoportal i de la IDE. 

El model per tant es compon del nucli i de tres vèrtexs, que donen servei a cadascuna de les tipologies d'usuaris 
finals d'explotació: 

� Usuaris interns (departaments i àrees de servei), a través del SIT corporatiu 

� Ciutadans, empreses i visitants en general, a través del geoportal 

� Empreses amb relació de servei i organismes, a través de la IDE 

El següent esquema descriu el model estratègic de forma sintètica: 

 

ESQUEMA A3 DEL MODEL ESTRATÈGIC 
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Nucli SIG
El Sistema d'Informació Geogràfica

(SIG) és el de conjunt de solucions de 
l'Ajuntament de Figueres que permetrà 

mantenir, administrar i consultar les 
dades territorials de forma integrada 

amb la resta dels aplicatius municipals. 
El SIG nodreix de mapes a tot l’ERP
municipal, adaptant-los als perfils i

necessitats concretes de cada usuari.

Un eix troncal
La

Dada Territorial Única
és l'eix troncal sobre el què pivota

 tota l'estratègia del Projecte GeoFigueres

La Informació Cartogràfica no constitueix per ella
mateixa un SIG. És necessari dotar-la d'estructura i crear una 

Base de Dades Geogràfica (BDG),  que permeti respondre a les 
consultes i peticions de geoserveis,  tant Interns com externs dels 

ciutadans, visitants, empreses col·laboradores i altres administracions

Cada unitat i servei de l'Ajuntament haurà de responsabilitzar-se del 
manteniment d'aquelles dades territorials que gestioni.  Només amb la 
definició d’un protocol i uns fluxos de manteniment clars, serà possible 

garantir la fiabilitat i la qualitat de tota la Informació territorial (base 
topogràfica, Planejament, parcel·lari cadastral, elements del mobiliari 

urbà, equipaments i infraestructures: xarxa d'aigua, enllumenat ...)

Totes les unitats de gestió han de compartir i treballar sobre la 
base topogràfica de referència oficial, per tal de evitar les 

duplicitats i inconsistències durant la gestió

Aquesta és la  base principal per una millor 
gestió interna i uns serveis basats 

en el territori. 

El
 projecte GeoFigueres 

es basa en tres línies estratègiques que 
tenen com a objectiu assegurar uns serveis 

territorials de qualitat per cada un dels tres grans 
grups d’usuaris identificats:  

Línia 1
Implementar un SIG que doni resposta a les necessitats de consulta i 

anàlisi territorial dels diferents departaments de l'Ajuntament, 
aportant una adequada racionalització dels processos i una major 

eficiència en la Gestió del Territori.

Línia 2
 Crear un Geoportal,  que permeti la interacció dels ciutadans amb 

l'Ajuntament en clau territorial, mitjançant els diferents canals 
habilitats per la Corporació. 

Línia 3
 Avançar cap a la IDE local, intercanviant i habili-

tant serveis amb altres entitats públiques 
o privades.

3 lín
ies estratègiques
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IDE
Una IDE és una sistemàtica d'organitzar

i publicar la informació territorial que
  garantirà l’accessibilitat a les dades

  geogràfiques del municipi de Figueres
 des d’altres organizations,  tant si son 
públiques com privades, per compartir 

amb ells la Informació territorial i 
altres serveis. que es puguin oferir.

Geoportal
El Geoportal és la porta d'entrada a la ciutadania i d’accés a la dada oberta,  a tots els serveis i consultes

 que tinguin un contingut territorial de les Informacions sobre equipaments,  el planejament 
urbanístic o la possibilitat d’iniciar per Internet una sol·licitud com ara una ocupació a la Via Pública 
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Base de dades cartogràfica (BDG) normalitzada i versionada (E3)
 En un manteniment distribuït, cada servei (Topografia, Delineació, ..) segueix utilitzant les eines CAD que considera més 
apropiades (Microstation, Autocad, ..), però totes aquestes alimenten una base de dades cartogràfica corporativa 
l'Ajuntament de Figueres. Aquest repositori, contràriament a les capes CAD, estarà dotat d'una estructura normalitzada i
permetrà una administració independent dels formats de procedència, a més de mantenir un històric dels canvis
realitzats (versionat). És també important mantenir un catàleg de metadades que descrigui el contingut, la qualitat, 
i les condicions d'elaboració de cadascuna de les capes cartogràfiques (data, sistema de referència, format, proveïdor, ...).

Integració amb l’ERP (E4)
La cartografia té poca utilitat si no està vinculada amb altres tipus de dades. L'Ajuntament de Figueres haurà d'integrar per
tant la seva base de dades cartogràfica (BDG) amb la resta de bases de dades corporatives (ERP): cadastre, urbanisme, medi
ambient, via pública, expedients, padró d'habitants, tributs, ... Aquesta integració posa les bases per a la posterior
explotació de les dades corporatives des de les diferents eines SIG (visor cartogràfic, geoportal, ...), adaptades a
cadascun dels perfils d'usuaris existents (consulta, funcions avançades, administració, ciutadans, empreses, ...). 

Depuració i encaix amb el carrerer alfanumèric (E1)
El model proposat descansarà sobre una base de dades corporativa única: tercers, territori i documents. Això permetrà evitar 
duplicitats i inconsistències de forma normalitzada i coherent,  en adreces, noms de persones, DNI’s, ..., facilitant l'explotació 
posterior.  La dada única requereix un gran esforç de depuració, tenint la Corporació que normalitzar instruccions i 
procediments d'entrada de dades, de persones i adreces, ajustant també les bases cartogràfiques del parcel·lari cadastral i de 
planejament, i optimitzar el vincle entre el carrer gràfic i el alfanumèric (noms de carrer, accessos, ...).

Manteniment distribuït i en origen (E2) 
El valor afegit de la cartografia depèn de la seva qualitat i actualització constant. Cada unitat ha de contribuir a aquest fi
mitjançant un manteniment distribuït de les dades cartogràfiques que siguin del seu àmbit de gestió, sent la base
cartogràfica comú mantinguda per l’OGIT.  Aquesta descentralització es pot estendre encara més involucrant a les 
empreses de serveis (abastiment, sanejament, neteja i recollida,...) perquè traspassin els seus continguts i gestions 
periòdicament a la Corporació, així com a les brigades perquè actualitzin amb dispositius mòbils la base de dades (ubicació 
dels contenidors, ...). El manteniment en origen estalvia temps i redueix costos.

Línia 1: Implementar el SIG Línia 3: Avançar cap a la IDE LocalLínia 2 : Crear el Geoportal

Guia Turística, d’Equipaments i Serveis (L2-a)
La primera etapa en la implantació del Geoportal és la Guia Turística, d'equipaments i
Serveis. Suposa integrar el carrerer cartogràfic amb el gestor de continguts municipal
(dades descriptives d'equipaments, instal·lacions esportives, hotels, farmàcies,
restaurants, comerços, patrimoni cultural, ...) i vincular el visor cartogràfic amb el
portal de l'Ajuntament de Figueres, fent accessible aquesta informació al ciutadà.

Planejament Web (L2-b)
Un dels blocs més útils i demandats pels ciutadans, arquitectes i promotors és el de la 
informació urbanística. En aquesta etapa es publicarà dins del portal el planejament 
actualitzat de la ciutat de Figueres (POUM), amb la possibilitat de navegar, consultar les 
diferents figures del planejament existents, i obtenir un informe parcel·lari urbanístic
complet per Internet, incloent la normativa associada..

Incidències Via Pública (L2-c)
La integració de les eines existents d'incidències a la via pública GIE i GAT de les empreses
municipals (FISERSA i ECOSERVEIS) i l'eina d'incidències de manteniment de la via pública
a una plataforma única i coordinada amb geolocalització de les incidències, permetran 
que el ciutadà informi d'una incidència a la via pública o comprovi si aquesta ja ha estat 
detectada per l'ajuntament i quina previsió de resolució té. 

Tele-tramitació (L2-d)
És fa necessari un entorn informàtic amb dada geogràfica específic per a la gestió de la 
ocupació de la via pública i que aquest es vinculi al tramit on-line telemàtic, mitjançant 
l’eina corporativa d’expedients. Aquest àmbit del projecte ha de crear la plataforma
necessària per què empreses i ciutadans puguin tramitar per canals telemàtics, reduint 
presencials a les dependències municipals, tret que sigui indispensable fer-ho.

Consulta (L1-a)
Fer accessible la cartografía a nivel de consulta per al 90% dels usuaris és el primer repte
d’aquest projecte SIG. Per fer-ho possible, cal implantar un servidor de mapes potent i un
visor cartogràfic que doni accés des dels aplicatius de gestió a la cartografia i també en 
sentit contrari, poder localitzar i consultar dades corporatives (unitats fiscals, llicències
d’obra,...) des d’un element gràfic de la ciutat (parcel·la, illa, contenidor,...). 

Gestió Territorial (L1-b)
Els serveis on la component territorial té un pes més gran (Urbanisme, Via Pública, Medi 
Ambient, ..) necessiten una estructura de dades específica per dotar de contingut a la 
cartografia (normativa urbanística, mobiliari urbà, ocupacions de la via pública,.). Això 
suposa implantar eines SIG i de gestió tècnica més avançades, per garantir el correcte 
manteniment i explotació de la informació.

Gestió sense papers (L1-c)
Gran part de la gestió del territori de l'Ajuntament de Figueres està basada encara en
documents paper. Integrar de manera gradual els diferents tipus de documents com
plànols, informes d'obra, normativa, contractes, ... en un circuit de gestió documental i 
firma,  agilitzarà la tramitació i permetrà un accés més ràpid a la documentació associada
a un projecte o expedient.

Indicadors de Gestió Territorial (L1-d)
Disposar d'una bateria d'indicadors territorials aportarà informació periòdica sobre la 
situació de la gestió territorial corporativa i per departament. Això ajudarà a una millor 
presa de decisions, un major aprofitament dels recursos, una millora en la qualitat dels 
serveis prestats als ciutadans i a disposar d'informació agregada per poder impulsar 
noves iniciatives.

Intercanvi d’informació (L3-a)
Part de la informació necessària per a la gestió de la via pública de Figueres la manté 
l’empresa Fisersa: sanejament, aigua, enllumenat, ... a banda de les privades: xarxes 
d'electricitat i gas... L'objectiu d'aquesta etapa és dotar-se dels mitjans necessaris 
(extranet) perquè l’Ajuntament pugui intercanviar informació cartogràfica i descriptiva 
amb les empreses, i així disposar d’informació actualitzada de primera mà de via pública.

Gestió i seguiment de contrates (L3-b)
Aquest àmbit d'actuació ha d'enfortir la planificació, control i seguiment per part de 
l'Ajuntament de Figueres de les companyies concessionàries. Per això, s'ha de promoure 
la utilització, per part d'aquestes empreses col·laboradores, de mòduls de gestió integrats 
amb els de l'Ajuntament, de manera que puguin compartir dades i processos amb la 
Corporació, informar de l'avanç dels treballs, atendre les incidències delegades, ...

Inspecció i mobilitat (L3-c)
La utilització de dispositius mòbils per part de la policia, les brigades, la inspecció i 
manteniment municipal significarà una millora de l'eficiència en el treball de camp,
al poder realitzar in situ consultes i verificacions, i també iniciar alguns tràmits (multes, ..). 
Aquest parc de dispositius ha d'estar sincronitzat amb la BDG i les bases de dades 
corporatives.

Interoperabilitat (L3-d)
La interoperabilitat garanteix que el sistema de gestió territorial de l'Ajuntament de
Figueres evolucioni cap a un model connectat amb la resta d'Administracions Públiques,
com el Govern de la Generalitat, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal o altres 
ajuntaments, .... Per a això haurà adaptar-se a alguns protocols d'intercanvi d'informació i 
nomativas estàndard existents (OGC, DNI electrònic, @ firma, ...).

Ajuntament de  Figueres Projecte GeoFigueres - Model Estratègic 
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4. Model tecnològic 

Els subsistemes conceptuals descrits anteriorment haurien de fonamentar-se en una única plataforma SIG, que fos 
escalable i modular i que, per tant, pogués anar creixent de manera ordenada. Preferentment, hauria de ser un 
producte de mercat que anés més enllà d’un servidor de mapes i d’uns visors; un producte que donés una 
resposta integral a les necessitats de consulta i gestió d’informació geogràfica de l’organització. Sent un producte 
de mercat, l’ajuntament podria beneficiar-se de les millores del producte a un cost que, serà més baix que el d’un 
desenvolupament intern, que requereix recursos de desenvolupament i un període de temps llarg fins arribar a la 
maduresa. 

No cal dir que el perfeccionament i concreció d’aquesta part més tecnològica, requerirà la participació activa de 
l’Àrea d’Informàtica de l’Ajuntament de Figueres, que finalment haurà de definir els detalls de les configuracions 
de maquinari i altres elements requerits, d’acord a la pròpia realitat tecnològica del CPD (Centre de Procés de 
Dades) de l’Ajuntament. 

En qualsevol cas el que es considera absolutament fonamental, es que el nou sistema tingui la consideració de es considera absolutament fonamental, es que el nou sistema tingui la consideració de es considera absolutament fonamental, es que el nou sistema tingui la consideració de es considera absolutament fonamental, es que el nou sistema tingui la consideració de 
corporatiucorporatiucorporatiucorporatiu a tots els efectes, i el model tecnològic ha de situar-se alienat amb la resta de servidors i maquinari 
corporatius. 

4.1. Recomanacions generals 

En aquest apartat del Resum Executiu, us plantegem unes recomanacions que considerem bàsiques. La 
plataforma tecnològica escollida per allotjar el nou sistema, hauria de tenir el màxim possible de les següents 
característiques:  

� Arquitectura flexible i interoperable. 

� Origen de dades transparent per l'usuari. No cal obrir diferents connexions per obtenir dades de més d'un 
servidor. 

� Multiconector. Accés a múltiples formats ràster i vectorials, si cal de forma simultània. 

� Aplicació SIT en tecnologia Web: 

� Són escalables (el nombre d'usuaris pot créixer sense necessitat de llicències addicionals). 

� El cost de manteniment és reduït vers altres tipus d’aplicacions. 

� No requereixen cap tipus d’instal·lació en client. Tots els processos i càlculs es fan al servidor reduint 
el trànsit a la xarxa. 

� Qualsevol persona de l'organització pot ser usuari de la plataforma (amb les limitacions d'ús que li 
imposi l'administrador) tenint un explorador estàndard (Internet Explorer, Firefox ...). 

� Modular i basat en llenguatges, formats i protocols de comunicació estàndards (html, http, xml, soap,  
javascript...) com a base tecnològica de la solució. 

� Ha de complir necessàriament les especificacions OGC (Open SIG Consortium). Com a mínim OGC WMS 
1.3 i, preferentment, també edició OGC per WFS-T 1.0. 

� La part servidora s’hauria de poder utilitzar independentment per generar mapes. 

� Integrable amb altres entorns. 

� Integrable amb altres aplicacions mitjançant paràmetres a la URL i/o mitjançant una API 
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� Amb mecanismes de seguretat. Gestió d’usuaris i permisos integrada amb la que utilitzin les aplicacions 
de l’ERP municipal. El SIG no ha de permetre accedir als usuaris a dades que la política de seguretat de 
l’Ajuntament no els autoritzi a consultar. 

4.2. Arquitectura Física 

Tot i que aquests aspectes son fonamentalment tècnics i molt relacionats amb les parts físiques necessàries per 
allotjar el sistema en si mateix, cal fer en aquest Resum executiu alguna referència. El sistema SIG escollit 
finalment hauria de complir els següents requisits: 

� Alt nivell de seguretat física:Alt nivell de seguretat física:Alt nivell de seguretat física:Alt nivell de seguretat física: Ha de poder ser desplegada en una topologia de xarxa de tres nivells de 
seguretat en què els servidors haurien de tenir configuracions segures. Això serà especialment útil si es 
decideixen obrir certes funcionalitats a Internet, on la seguretat d'accés serà especialment crítica. En cas 
d'instal·lar només una infraestructura d'intranet, la solució ha de poder ser desplegada en topologia de 
dos nivells de seguretat, sense haver de realitzar modificacions sobre el codi. 

� DisponibilitatDisponibilitatDisponibilitatDisponibilitat: : : : Ha de    poder ser desplegada en configuracions d'alta disponibilitat (sistemes de servidors 
redundants i amb tolerància a errors en el màxim dels seus components maquinari). 

� Virtualització: Virtualització: Virtualització: Virtualització: Ha de permetre diferents tipus de desplegament, tant sobre servidors físics com sobre 
servidors virtuals en diferents plataformes de virtualització, segons les necessitats d'escalabilitat presents i 
en el futur.    

A continuació presentem els esquemes que dibuixen una configuració d'un servidor amb tallafocs i proxy Invers. 

 

ENTORN DE SEGURITAT AMB TALLAFOCS I PROXY INVERS. 
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Un mapeig de mínims, per a cobrir una primera fase del desplegament del SIG Corporatiu podria ser el següent:  
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5. Pla de desplegament i d’inversions 

 

L’objectiu d’aquesta fase és dissenyar una fulla de ruta que harmonitzi les  línies d’actuació descrites al Model 
Estratègic amb les prioritats i possibilitats corporatives. El coneixement dels aspectes rellevants de l’organització 
en matèria de territori, s’ha de conjugar amb els actors implicats, les necessitats descrites, les motivacions per 
abordar el projecte, els objectius a assolir i els recursos necessaris per desplegar el projecte, per posicionar 
accions i objectius en el temps.  

L’anàlisi previ realitzat ens ha donat el substrat per disposar d’una visió de conjunt, i en base a aquest coneixement 
adquirit s’ha elaborat una diagnosi, que representa la fotografia de la situació actual que té l’Ajuntament de 
Figueres en aquest àmbit. 

Per arrodonir la feina, cal fer el posicionament de les actuacions necessàries en el temps, avaluant els esforços i 
inversions necessàries per proposar una trajectòria assenyada concordant inversions amb prioritats i també 
possibilitats. L’objectiu que ha primat ha sigut el de l’equilibri, per poder conduir el procés intentant minimitzar els 
riscos. 

L’alineació de tots aquest aspectes és fa clau per dissenyar una planificació convergent amb tots els criteris que 
han d’intervenir per aconseguir un desenvolupament realista i a l’hora eficaç. 

D’acord amb les converses mantingudes, a les possibilitats econòmiques, al capital humà existent i a incorporar en 
el futur i a l’amplitud i complexitat del projecte..., s’ha de fer l’exercici d’encaixar les voluntats i els reptes damunt 
d’un calendari de desplegament, que no sembla pugui ser inferior a un trienni i no hauria de dilatar-se més enllà 
d’un quadrienni. 

En aquest document presentarem els aspectes més rellevants del desplegament proposat i treballarem amb la 
hipòtesi d’un desplegament a tres anys. El criteri, davant d’una situació de contenció pressupostària important, es 
basa en acomodar les inversions i contractacions dels recursos humans addicionals necessaris al mig termini i 
aprofitar les fases inicials per treballar amb aspectes interns i de preparació organitzativa. És més important 
preparar i assentar l’organització per la rebuda del nou SIT que no pas fer les inversions abans d’avançar en la 
correcció de les debilitats i amenaces que es posen de manifest al DAFO. Aprofundir en la sistematització de 
procediments i dades, al temps que es treballa en les tasques que permetin la depuració de les dades corporatives 
i la integració del nou sistema amb l’ERP municipal son feines que ajudaran a fer una implantació més assenyada. 

5.1. Actuacions clau per l’any 2013. 

■ Redefinició de l’OGIT.  Aquesta actuació es de caràcter organitzatiu i ha de generar el corresponent debat 
intern per arribar a una posició consensuada entre Rendes i Urbanisme per redefinir les funcions i la 
composició de la nova Oficina Tècnica.    

■ Modernització de la Intranet d’Urbanisme. . . . Tal com s’ha identificat a l’anàlisi de la situació actual, la Intranet 
d’Urbanisme, que finalment constitueix l’eina de difusió interna de dada territorial de tot l’Ajuntament, ha 
esdevingut obsoleta i està a un pas del col·lapse. La modernització d’aquest entorn es considera cabdal. Per 
tant s’identifica com una actuació de primer ordre a fer a 2013. És peça clau al voltant de la qual és muntarà el 
nucli del SIT de Figueres. No atendre aquesta necessitat primària, podria comportar el col·lapse del servei que 
s’està donant per part de l’OGIT. Aquesta inversió ha de proporcionar en primer terme funcionalitats bàsiques 
de consulta en visor WEB, configurador de projectes, que permeti el seu creixement i expansió per 
l’organització. Comportarà una inversió que es situa entre els 15.000 i 20.000 €    
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■ Preparació per la redacció del POUM. . . . Està previst que    al gener de  2013 comenci la redacció de la revisió del 
POUM. S’ha d’aprofitar l’oportunitat que ens atorga la confluència d’iniciar la modernització de la gestió 
territorial amb el inici de la redacció de la revisió del POUM de Figueres. El nou SIT ha de servir d’ajuda  a la 
redacció del mateix. Bàsicament per què l’Ajuntament serà partícip i col·laborador directe, formant un equip 
de treball amb l’equip redactor, amb capacitat correctora mitjançant un control i seguiment de proximitat. 
Aquest fet redundarà amb beneficis de directes i indirectes, que estalviaran temps, costos ocults posteriors i 
desajustos d’última hora que podrien ocasionar retards en l’aprovació definitiva del mateix. En el impàs entre 
la implantació del nou SIT i el inici dels treballs de redacció, es pot fer servir l’eina Planetari de l’empresa 
Suma de Manresa, ja adquirida per l’Ajuntament de Figueres.    

■ Establir els mecanismes pressupostaris recurrents per actualitzar la  Base Topogràfica Oficial.    Es fa necessari 
mantenir la qualitat de la informació i això implica, entre altres coses, disposar de continguts actualitzats. A 
banda de les actualitzacions d’ofici que es puguin realitzar pels serveis tècnics municipals, cal establir 
mecanismes puntuals i sistemàtics d’actualització. S’identifiquen tres possibles actuacions diferenciades que 
implicarien la consolidació d’un pressupost recurrent de despesa fixa, que afectarien al capítol 2 del 
pressupost municipal:    

� Actualitzacions topogràfiques sistemàtiques    de periodicitat anual, mitjançant concurs públic, o    

� Actualitzacions topogràfiques puntuals d’actualització massiva,,,,    de periodicitat biennal o triennal, o    

� Mitjançant recursos propis, que requeriria principalment la incorporació d’un tècnic topògraf (Aquesta 
possibilitat queda ajornada com a mínim fins el 2014)     

En qualsevol cas aquestes despeses s’estimen de la següent forma: 

• Despesa anual per al manteniment de la topografia 1:1000 serà de 25.000 a 30.000 €/any. 
• I que la despesa anual en topografies de precisió per obres d'enginyeria de 8.000 a 12.000 €/any 

Cal destacar que amb la incorporació d’un nou recurs, amb categoria de Tècnic/a Topògraf/a, en el moment 
que sigui possible, aquestes despeses d’actualitzacions fetes per la via de contractacions externes, podrien 
minvar considerablement, obtenint els beneficis propis que atorga l’autonomia en els serveis clau. 

■ Iniciar la depuració d’informació de nucli. . . . Aquesta    actuació és vital per la cohesió i qualitat dels sistemes 
integrats., Es llarga en el temps i costosa en esforç intern. Per tant la identifiquem com una actuació a arrancar 
en el primer any del desplegament. Requerirà molta feina multidisciplinar i la participació activa i col·laboració 
transversal de diverses àrees i serveis. Romandrà a cavall entre els anys 2013 i 2014. Tot i que en realitat 
aquesta actuació ha de perdurar en el temps, com una actuació sistemàtica. S’hauria d’aprofitar aquest 
projecte per treballar intensament en la depuració de les bases de dades corporatives o de nucli. Aquest 
aspecte es clau per poder assolir una bona integració entre el nou SIT i les solucions que conformen l’ERP i és 
clau per millorar la qualitat de les dades . Es consideren Bases de dades de nucli la Base de Dades Ciutat 
(Adreces), la Base de Dades de Tercers (BDT) i el Padró Municipal d’Habitants.    

■ Iniciar la Gestió del Canvi i desplegar el Pla de comunicació. . . . Establir mecanismes sistemàtics i periòdics dins i 
fora de l’Organització, per anar conscienciant a les àrees i serveis del desplegament del projecte. Fent 
especial èmfasi en el llançament de noves funcionalitats, serveis o productes amb la formació adequada i 
suport a l’usuari de les noves funcionalitats. 

■ Donar visibilitat al ciutadà, per fomentar la participació ciutadana.... En aquesta fase del desplegament, hauríem 
de ser capaços de publicar a la ciutadania certs temes d’interès públic, com ara una guia de continguts 
temàtics: els catàlegs d’equipaments esportius, culturals i d’interès turístic, els establiments comercials de la 
ciutat, l’oferta d’oci, d’allotjament i de restauració del municipi, etc. És una actuació de baix cost i dona 
visibilitat a la ciutadania. Comportarà una inversió que es situa en una forquilla de: 10.000 a 15.000 € 
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5.2. Actuacions clau per l’any 2014. 

■ Avançar en el procés de depuració de bases de corporatives, iniciat l’any anterior. 

■ Continuar amb el pla de comunicació i gestió del canvi, , , , iniciat l’any anterior. 

■ Analitzar i desenvolupar la integració entre l’ERP i el SIT corporatiu. . . . El nou sistema s’ha d’entroncar com un 
sistema transversal i corporatiu que presti serveis a totes les àrees de gestió que requereixin consumir serveis 
territorials, mitjançant la representació de les seves dades i variables sobre el parcel·lari cadastral. La clau és 
garantir la integració amb l'ERP corporatiu: Gestió Tributària, base de dades Ciutat, Base de Dades Tercers, 
Població i s'haurà d'integrar necessàriament amb la gestió d'expedients corporativa, així com utilitzar el 
sistema de seguretat i administració d'usuaris. Sense integració amb l’ERP no es podran obtenir indicadors de 
gestió i mapes temàtics per àrees de gestió.  

Aquesta integració ha de consistir bé en una capa de connectivitat que gestioni mitjançant Web Services el 
traspàs entre els dos mons o bé accedint de forma directa a les bases de dades i censos corporatius. Aquesta 
integració ha d'usar el visor corporatiu que s’hi implanti i la integració s'ha de dissenyar amb tecnologia web. 
Haurà de permetre la consulta d'informació corporativa gestionada per les solucions i aplicacions existents i 
navegar des dels continguts alfanumèrics al mapa i a la inversa. 

■ Adquisició de mòduls de gestió territorial. . . . Dins del possible, s’haurien de fer certes inversions d’adquisició de 
nous elements de programari, per anar preparant el desplegament de les solucions verticals. Principalment 
recomanem iniciar la preparació i el camí cap a la Gestió Integral de la Via Pública. Els ajuntaments presten a 
la ciutadania tots els serveis que atenguin les necessitats de subministrament, conservació i manteniment 
considerades de primer ordre. Activitats que absorbeixen un elevat percentatge del pressupost municipal. 
Abasten un gran ventall d'àmbits com són l’aigua, el sanejament, les zones verdes o l'enllumenat públic ... 
Requereixen la mobilització de molts recursos tècnics i econòmics. La necessitat obliga a recórrer a la 
contractació d'empreses especialitzades per a la seva execució. El SIT de Via Pública prestarà amb el temps 
un servei d’alt nivell en la gestió d’inventaris, gestió d’avisos i incidències, així con¡m un control i seguiment de 
les actuacions fetes per les empreses externes. Comportarà una inversió en llicències que es situa entre els 
15.000 i 20.000 €.... 

■ Incorporació de recursos humans necessaris. . . . Es preveu    la incorporació d’un tècnic topògraf, com a element 
imprescindible per la sostenibilitat de la qualitat de la dada territorial i la seva actualització. Donat que hi ha 
previsió de anar donant servei a més serveis i àrees mitjançant la incorporació a la Intranet de nous projectes 
territorials, és d’esperar que el nombre d’usuaris interns vagi en augment progressiu. Aquest fet podria 
suposar un excés de càrrega pels tècnics de l’OGIT i pot ser es faci recomanable la incorporació d’un o dos 
becaris per donar suport i mantenir el ritme que requerirà el desplegament. 

■ Definir el model de relació amb les Smart Cities. Caldrà definir el model de relació entre el SIT corporatiu de 
Figueres i les empreses proveïdores d’aquests tipus de servei: definir els protocols d’intercanvi, requeriments 
a complir per els proveïdors, ús de la cartografia topogràfica oficial municipal (CTO), ús del SIT com a eina per 
consultar i georreferenciar, etc.  

5.3. Actuacions clau per l’any 2015. 

■ Concloure el procés de depuració massiu de bases de corporatives, iniciat el primer any. 

■ Continuar amb el pla de comunicació i gestió del canvi, , , , transversal en tot el procés de desplegament. 
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■ Consolidació de la integració amb l’ERP municipal. . . . En aquesta última fase del desplegament s’haurien 
d’aconseguir la integració plena amb la resta de solucions que conformen l’ERP municipal: Gestor 
d’expedients corporatiu, Padró d’Habitants Municipal, Gestió Tributària, Base de Dades Ciutat Única (carrerer) 
i depurada, Base de Dades de Tercers Única i depurada.    

■ Posta en marxa d’un gestor d’indicadors de gestió georreferenciats. . . . Amb la fase d’integració culminada,ja ens 
podem plantejar la creació d’un escenari d’extracció d’informació consolidada sobre qualsevol variable de 
gestió, o conjunt d’elles, que ens interessi analitzar sobre el territori. Aquesta és una actuació que dotarà als 
quadres gerencials i polítics d’un instrument d’anàlisi que permetrà estudiar tendències, ratis, coeficients i 
altres indicadors de gestió, per dur a terme tasques de planificació, gestió, control i seguiment. Requerirà 
d’una eina solució tipus BI (Business Intelligence), que haurà d’integrar-se amb el SIT corporatiu. La inversió 
prevista per aquesta actuació es situa en un ordre de magnitud d’entre 30 i 50 M €, , , , depenent d’opcions.    

■ Desplegament tecnològic complet del SIT corporatiu. Aquesta etapa del desplegament caldrà preveure 
l’adquisició d’alguns productes addicionals que garanteixen la posta en marxa de totes les solucions verticals 
a desplegar. Si el desplegament es manté amb l’ambició inicial. Entre d’altres solucions verticals 
recomanables, podem destacar:    

� Gestió d’empreses externes (Concessionàries) i empreses municipals (Fisersa) 

� Sistema de Promoció Econòmica 

� Publicació del POUM a la Intranet 

� Gestió corporativa d’Avisos i Incidències, 

� Solucions Ad-hoc sobre dispositius mòbils 

� Inspecció proactiva amb dispositius mòbils. 

� Publicació per Internet de mapes temàtics d’interés per els ciutadans: mobilitat, ocupació de la Via 
Pública, Trànsit, Aparcament, POUM, mapa verd de la ciutat, mapa turístic, etc. 

La inversió prevista per aquesta actuació es situa en un ordre de magnitud amb forquilla amplia: 50 i 100 M 
€, depenent de l’abast i de les solucions escollides. 
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6. Reflexions finals 

 

En primer lloc volem dir que aquest treball s'ha realitzat partint d’un full en blanc. Podem parlar de treball genuí i 
original, elaborat amb la necessària col·laboració de les persones identificades per l’Ajuntament de Figueres i 
pensat i construït per Figueres, per sobre de qualsevol altra consideració. 

Nosaltres hem gaudit del privilegi de parlar amb moltes persones de la vostra organització, hem volgut donar-li a 
aquest treball una dimensió més enllà dels límits d'un Diagnòstic i un Pla de Futur estrictament territorial perquè 
ens ha semblat convenient per a tothom. 

No podem concebre la implantació d'un sistema d'aquesta envergadura sense conèixer a quines persones anirà 
dirigit i l'utilitzaran, i sobretot sense escoltar el que necessiten i demanen. Hem d'assenyalar sobre això la gran 
maduresa i claredat del personal entrevistat a l'hora de transmetre les seves necessitats. En aquesta tessitura hem 
redactat aquests documents per què us serveixin de rails per dur a terme d'aquest preciós projecte, que hem 
batejat com GeoFigueres... Ningú ens ha demanat o recomanat res que ens semblés fora de lloc, innecessari o 
irrealitzable ... Això diu coses molt reveladores! 

La nostra enhorabona per l'equip humà de l'Ajuntament de Figueres i tot el nostre agraïment per l'àmplia 
participació i tracte exquisit amb el qual sempre se'ns va tractar durant la fase d'entrevistes. 

Se sap el que es vol, se sap el que es necessita i se sap i reconeix el que falta polir perquè el projecte sigui un èxit. 
És sorprenent com les persones desenvolupen les seves tasques i funcions amb les limitacions en recursos que 
sempre encotillen les possibilitats ... 

Creiem per tant que les persones involucrades seran agraïdes, generoses i cooperatives amb qualsevol millora que 
aporti valor i visibilitat a la seva funció. 

Les conclusions d'aquest treball més importants es poden resumir en poques paraules. 

El repte és ampli i complex. El grau de maduresa quant a la gestió, la tecnologia i l'organització és, si no òptim molt 
adequat per emprendre aquest nou repte Les claus de tot això, segons la nostra opinió es sustenten sobre quatre 
columnes: 

� Objectius clars i directriuObjectius clars i directriuObjectius clars i directriuObjectius clars i directrius conegudes s conegudes s conegudes s conegudes per tots els implicats amb un lideratge clar que impulsi el 
desenvolupament del projecte.    

� Orientació total al ciutadà Orientació total al ciutadà Orientació total al ciutadà Orientació total al ciutadà des d'una disciplina interna manifesta....    

� Transversalitat, coordinació i transparència Transversalitat, coordinació i transparència Transversalitat, coordinació i transparència Transversalitat, coordinació i transparència com a fluid de greixatge per al millor funcionament de la 
maquinària.    

� Eficàcia amb la gestió Eficàcia amb la gestió Eficàcia amb la gestió Eficàcia amb la gestió i una gestió del canvi que ajudi a superar les resistències naturals davant els nous 
reptes.    

La tecnologia és un important però no és el motor de res. El motor són les persones i les idees. La tecnologia és un 
mitjà, no una finalitat. Nosaltres només podem ajudar a que la tecnologia s'acomodi i posi al vostre servei de la 
millor manera possible. Vosaltres teniu la responsabilitat de fer que les persones de la vostra organització sentin 
que també és la seva organització, i per tant s'impliquin amb ganes i il·lusió. 

Volem agrair, de nou, a totes les persones de l'Ajuntament de Figueres que han participat en la realització d’aquest 
estudi. 


