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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 projecte 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 georeferenciables del municipi mitjançant la posta en marxa d’un 
nou Sistema d’Informació Territorial (SIT).  

La motivació que impulsa aquest repte no és un altre 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. 

Aquest fet fa fonamental, i crea necessitat al mateix temps, plantejar diverses accions d’impacte que implicaran, 
des de l'elaboració d'un inventainventainventainventari de fluxos i procediments tècnicsri de fluxos i procediments tècnicsri de fluxos i procediments tècnicsri de fluxos i procediments tècnics, l'adaptació i manteniment de la cartografia manteniment de la cartografia manteniment de la cartografia manteniment de la cartografia 
municipal i del nou POUMmunicipal i del nou POUMmunicipal i del nou POUMmunicipal i del nou POUM, entre d’altres, per a la creaciócreaciócreaciócreació    d’d’d’d’un un un un repositori repositori repositori repositori corporatiu de dada geogràficacorporatiu de dada geogràficacorporatiu de dada geogràficacorporatiu de dada geogràfica, la 
construcció d'un Sistema d'Informació Territorialconstrucció d'un Sistema d'Informació Territorialconstrucció d'un Sistema d'Informació Territorialconstrucció d'un Sistema d'Informació Territorial intern nou, on es farà molt desitjable si no imprescindible la 
integració amb l'ERP corporatiuintegració amb l'ERP corporatiuintegració amb l'ERP corporatiuintegració amb l'ERP corporatiu i la seva vinculació amb els procediments administratius existents; l'assistència 
necessària per a la potenciació dddde la e la e la e la OOOOGITGITGITGIT, la re-enginyeria o nova implantació d’una Plataformimplantació d’una Plataformimplantació d’una Plataformimplantació d’una Plataforma Unificada a Unificada a Unificada a Unificada per a la per a la per a la per a la 
relació amb relació amb relació amb relació amb TercersTercersTercersTercers (Gestió de Sol·licituds, Carpeta del Ciutadà i Empreses, Guia de Serveis Internet, Portal 
d'empreses col·laboradores) i la definició d’definició d’definició d’definició d’un un un un protocol protocol protocol protocol de manteniment cartogràfic reglatde manteniment cartogràfic reglatde manteniment cartogràfic reglatde manteniment cartogràfic reglat    distribuïtdistribuïtdistribuïtdistribuït, mitjançant 
eines d’edició de sobretaula i dispositius mòbils, per garantir la posta al dia del repositori geogràfic, que es pretén, 
d’una forma normalitzada i sistemàtica. 

Es requereix, doncs, 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 (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 (Internet) que potenciarà la relació 
amb els ciutadans i empreses en continguts territorials i un altre que hauria d’anar dirigit a potenciar les relacions 
amb altres Institucions i les empreses col·laboradores (Extranet) que operen i/o operaran a la ciutat. 

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 en aquest document la proposta de creació 
del SIT corporatiu de l'Ajuntament de Figueres. 

El nou Sistema d’Informació incorporarà la realitat cartogràfica existent en un repositori únic, enquibit a la mateixa 
Base de Dades relacional corporativa. Aquesta informació digital no només mostrarà el que tenim al territori, sinó 
que la classificarà, la relacionarà amb altres informacions, la categoritzarà i permetrà tenir una visió en conjunt dels 
objectes fruit de l'activitat humana i la topografia sobre la qual s'assenten. Per això és important que la Informació 
Gràfica (IG) 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 necessiti, amb funcionalitats de visualització i de 
consultes específiques. Ha de ser una iniciativa corporativa i involucrar a tots els grups de treball que requereixen 
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d'IG 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 sigui 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 implica 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. 

En els casos de solapament d'informació, s'establiran els protocols d'actualització pertinents per evitar que els 
grups de treball acabin treballant sobre còpies pròpies de la informació, inconnexes i per tant, incompletes. 

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. 

1.2. 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: 

1.2.1.1.2.1.1.2.1.1.2.1. 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. 

1.2.2.1.2.2.1.2.2.1.2.2. 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. 

1.2.3.1.2.3.1.2.3.1.2.3. 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. 

1.2.4.1.2.4.1.2.4.1.2.4. 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. 

1.2.5.1.2.5.1.2.5.1.2.5. 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. 

A un nivell més específic, és primordial que el nou sistema sigui capaç de donar resposta a consultes que es 
consideren importants per conèixer la situació actual per garantir una bona gestió diària i facilitar la planificació 
per part dels planificadors, com per exemple: 



 

Ajuntament de Figueres Novembre de 2012 

 Pàgina 7 

1.3. 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? 
� 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 Serveis tècnics i empreses externesDe seguiment i control de Serveis tècnics i empreses externesDe seguiment i control de Serveis tècnics i empreses externesDe seguiment i control de Serveis tècnics i empreses 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? 
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� 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. 

Un complement de valor, per complementar aquesta utilització del nou SIT per part d’usuaris de govern i 
gerencials, és combinar es SIT amb un instrument de gestió d’indicadors. Aportarà 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.. 

1.4. Anàlisi de necessitats 

D’acord al resultat de les entrevistes mantingudes amb els departaments i persones destacades per l’Ajuntament, 
cal fer una anàlisi de les necessitats identificades. L’objectiu de tal anàlisi és destriar aquelles necessitats a les 
quals el present pla ha de donar resposta i d’assignar a cada una d’elles la prioritat que li correspongui. La tria i la 
priorització s’han fet amb la màxima cura possible, atès que, a la pràctica i per diverses raons, de cap manera seria 
possible donar resposta plena a totes les necessitats identificades. 

En primer lloc, cal diferenciar entre dos tipus de necessitats: 

� EstratègiquesEstratègiquesEstratègiquesEstratègiques. Són les que s’han identificat a partir de l’anàlisi DAFO del resultat de la situació actual. 

� OperativesOperativesOperativesOperatives. Són les que els propis entrevistats han manifestat durant les entrevistes. Necessitats que, a 
priori, es manifestarien com a millores directes que haurien d’impactar en els processos de treball actuals 
de l’ajuntament. 

L’estratègia que ha de definir aquest pla ha de respondre tant a les unes com a les altres. 

Per a l’anàlisi de les necessitats operatives, a la taula següent hi hem bolcat totes les necessitats manifestades pels 
entrevistats. A cada una de les columnes excepte la “Total ponderat” hi ha el número d’ordre de prioritat que els 
entrevistats han assignat a cada necessitat. A cada casella de la columna “Total ponderat” hi ha el resultat de la 
següent operació: 

Total ponderat = Σ [6-valor columna] (de Ciutadà a Guàrdia Urbana) x 1.5 + Σ [6-valor columna] (de Fisersa a via informàtica) 

La formula s’ha dissenyat ad-hoc , com a expressió polinòmica, considerant que: 

1. Els números de la taula assignen un 1 a la primera prioritat, 2 a la segona i així successivament. Si sumem 
tots els valors per a una mateixa prioritat, el resultat no indica res. Si, en canvi, convertim els números en 
un índex que sigui més gran com més alta és la prioritat, la suma és més gran com més prioritària és 
aquella necessitat per al conjunt de l'organització. Per això se li resta a 6, cada valor individual. 
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2. L'opinió d'algunes unitats organitzatives se’ls s’hi atorga més rellevància que la d'altres. Aquesta 
consideració, tot i que no deixa de ser subjectiva, atén a criteris de grau de transversabilitat i de retorn cap 
a l’organització. És a dir, és qualifiquen amb més pes les unitats no finalistes que les que ho són, respecte 
als circuits de la informació que gestionen.  

S’ha optat per fer aquesta ponderació perquè es considera que l’impacte de respondre a les necessitats de les 
àrees del primer grup serà superior a l’impacte de respondre a les necessitats de les àrees del segon. 
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REFERID ES A FU NCIONALITATS S ITREFERID ES A FU NCIONALITATS S ITREFERID ES A FU NCIONALITATS S ITREFERID ES A FU NCIONALITATS S IT

M il lora r v isor S IG int ra netM il lora r v isor S IG int ra netM il lora r v isor S IG int ra netM il lora r v isor S IG int ra net 6 2

Funcionali t a t  per se lecciona r sobre  m a pa  àrea  a rbit rà ria  i  obt enir-ne  indica dorsFuncionali t a t  per se lecciona r sobre  m a pa  àrea  a rbit rà ria  i  obt enir-ne  indica dorsFuncionali t a t  per se lecciona r sobre  m a pa  àrea  a rbit rà ria  i  obt enir-ne  indica dorsFuncionali t a t  per se lecciona r sobre  m a pa  àrea  a rbit rà ria  i  obt enir-ne  indica dors 6 5 1

P oder consulta r direct a m ent  la  inform a ción d’enl lum ena tP oder consulta r direct a m ent  la  inform a ción d’enl lum ena tP oder consulta r direct a m ent  la  inform a ción d’enl lum ena tP oder consulta r direct a m ent  la  inform a ción d’enl lum ena t 5 1

Disposar al SIT el pla director d’enllumenat i el pla de contaminació lumínica 4 2

Funcionalitat per bolcar indicadors territorials en un document gràfic 4 2

Disposar al SIT de la xarxa d’enllumenat 3 3

Disposar del nombre real d’habitants per parcel·la 2 4

Publicar al web la xarxa topogràfica bàsica 1,5 5

Disposar d'eines indexació geogràfica FPD i recuperació planejament històric 0 6

Millorar representació del plànol base de la intranet d’urbanisme 0 8

Disposar d’una representació cartogràfica específica per a la gestió de la via pública. 0 10

Impressió de plànols amb orientació diferent de nord-sud 0 14
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REFERID ES A INFORM ACIÓ GEOGRÀFICA D ISP ONIBLEREFERID ES A INFORM ACIÓ GEOGRÀFICA D ISP ONIBLEREFERID ES A INFORM ACIÓ GEOGRÀFICA D ISP ONIBLEREFERID ES A INFORM ACIÓ GEOGRÀFICA D ISP ONIBLE

FOTOGRAFIESFOTOGRAFIESFOTOGRAFIESFOTOGRAFIES
Fot ogra fies de  les  finques  m és a ct ua l i t z a desFot ogra fies de  les  finques  m és a ct ua l i t z a desFot ogra fies de  les  finques  m és a ct ua l i t z a desFot ogra fies de  les  finques  m és a ct ua l i t z a des 5 9 1

Registre històric de fotografies de finques 4 2

Inventari de fotografies de façana amb solars i places / Google Street View de tot el municipi 0 7

CTB, CAD AS TRE I PLANEJAM ENTCTB, CAD AS TRE I PLANEJAM ENTCTB, CAD AS TRE I PLANEJAM ENTCTB, CAD AS TRE I PLANEJAM ENT
Inform a ció ca da st ral  de l  S IT m és  a ct ua l i t z ada  ( inclosos propie t a ris de  béns)Inform a ció ca da st ral  de l  S IT m és  a ct ua l i t z ada  ( inclosos propie t a ris de  béns)Inform a ció ca da st ral  de l  S IT m és  a ct ua l i t z ada  ( inclosos propie t a ris de  béns)Inform a ció ca da st ral  de l  S IT m és  a ct ua l i t z ada  ( inclosos propie t a ris de  béns) 16 2 1 1

P la neja ment  urba níst ic re fós de l  S IT m és  actua l i t za t  i  més  com pletP la neja ment  urba níst ic re fós de l  S IT m és  actua l i t za t  i  més  com pletP la neja ment  urba níst ic re fós de l  S IT m és  actua l i t za t  i  més  com pletP la neja ment  urba níst ic re fós de l  S IT m és  actua l i t za t  i  més  com plet 8 4 5 2

Ca rtografia  oficia l  més  a ct ua l i t za da .Ca rtografia  oficia l  més  a ct ua l i t za da .Ca rtografia  oficia l  més  a ct ua l i t za da .Ca rtografia  oficia l  més  a ct ua l i t za da . 7,5 1

Plànol de normativa urbanística amb plans especials que no consten al planejament refós 0 6

Carrerer al dia 0 7

ALTRES  INFORM ACIONSALTRES  INFORM ACIONSALTRES  INFORM ACIONSALTRES  INFORM ACIONS
Ta lls  de  v ies sobre  plà nol publica ts  a l  w ebTa lls  de  v ies sobre  plà nol publica ts  a l  w ebTa lls  de  v ies sobre  plà nol publica ts  a l  w ebTa lls  de  v ies sobre  plà nol publica ts  a l  w eb 15 1 1

M illora r ( inclosa  a ctua l i t z a ció)  la  inform a ció de  xa rxes  de  com pa nyies de  serve isM il lora r ( inclosa  a ctua l i t z a ció)  la  inform a ció de  xa rxes  de  com pa nyies de  serve isM il lora r ( inclosa  a ctua l i t z a ció)  la  inform a ció de  xa rxes  de  com pa nyies de  serve isM il lora r ( inclosa  a ctua l i t z a ció)  la  inform a ció de  xa rxes  de  com pa nyies de  serve is 5 4 3

Inv enta ri  de l  pa t rim oni m unicipa lInv enta ri  de l  pa t rim oni m unicipa lInv enta ri  de l  pa t rim oni m unicipa lInv enta ri  de l  pa t rim oni m unicipa l 4,5 3 6

Disposar d'“as built” de: execució obres aïllades espai públic, gestió incidències espai públic 3 4

Plànol actualitzat de rases 2 4

Mapa d'ocupacions de la via pública 1,5 5

Dades 3D d'edificacions 0 8

Mapa d’ubicacions de punts d’abocament amb data darrer control 0 9

Mapa amb línies Trama Urbana Consolidada 0 10

Inventari de contenidors més actualitzat 0 6

Consultar sobre el plànol les pòlisses de l’enllumenat dels edificis municipals. 0 12

Plànol zones més conflictives en expedients sancionadors de residus i gossos 0 13

Millorar la representació de la ubicació dels contenidors (adequar a necessitats de gestió) 0 6

REFERID ES A D ' ALTRES  QÜ ESTIONSREFERID ES A D ' ALTRES  QÜ ESTIONSREFERID ES A D ' ALTRES  QÜ ESTIONSREFERID ES A D ' ALTRES  QÜ ESTIONS

M ILLORAR EL M ANTENIM ENT D E LA INFORM ACIÓM ILLORAR EL M ANTENIM ENT D E LA INFORM ACIÓM ILLORAR EL M ANTENIM ENT D E LA INFORM ACIÓM ILLORAR EL M ANTENIM ENT D E LA INFORM ACIÓ
Augm ent a r dot a ció de  persona l de  l ' OGITAugm ent a r dot a ció de  persona l de  l ' OGITAugm ent a r dot a ció de  persona l de  l ' OGITAugm ent a r dot a ció de  persona l de  l ' OGIT 7,5 1

M illora r flux de  publica ció inform a ció urba nís t ica  a  InternetM il lora r flux de  publica ció inform a ció urba nís t ica  a  InternetM il lora r flux de  publica ció inform a ció urba nís t ica  a  InternetM il lora r flux de  publica ció inform a ció urba nís t ica  a  Internet 4,5 5 4

D isposa r d' e ina  per re fosa  en t em ps rea l  de l  pla neja m ent  (grà fic i  escri t )D isposa r d' e ina  per re fosa  en t em ps rea l  de l  pla neja m ent  (grà fic i  escri t )D isposa r d' e ina  per re fosa  en t em ps rea l  de l  pla neja m ent  (grà fic i  escri t )D isposa r d' e ina  per re fosa  en t em ps rea l  de l  pla neja m ent  (grà fic i  escri t ) 4,5 3

Disposar d'eina de mecanització conversió CAD-SIG 3 4

Disposar d'eines per publicació en temps real de FPD aprovades (doc. segellada) 1,5 5

Disposar d'eines per redacció (assistida amb tecnologia GIS) del nou POUM i de FPD 0 7

Mecanitzar elaboració “plànol de treball” de planejament 0 8

M ILLORAR LA COORD INACIÓ, LA COM U NICACIÓ I L ' ACCÉS  A LA INFORM ACIÓM ILLORAR LA COORD INACIÓ, LA COM U NICACIÓ I L ' ACCÉS  A LA INFORM ACIÓM ILLORAR LA COORD INACIÓ, LA COM U NICACIÓ I L ' ACCÉS  A LA INFORM ACIÓM ILLORAR LA COORD INACIÓ, LA COM U NICACIÓ I L ' ACCÉS  A LA INFORM ACIÓ
Coordinar l ' obert ura  de  ra sesCoordinar l ' obert ura  de  ra sesCoordinar l ' obert ura  de  ra sesCoordinar l ' obert ura  de  ra ses 11 3 2

D efinir  protocol com unica ció incidències  v ia  pública  que a fect in a  a ut obusosD efinir  protocol com unica ció incidències  v ia  pública  que a fect in a  a ut obusosD efinir  protocol com unica ció incidències  v ia  pública  que a fect in a  a ut obusosD efinir  protocol com unica ció incidències  v ia  pública  que a fect in a  a ut obusos 9 2 3

M illora r la  com unicació ent re  e ls  diferent s a ct ors  de  la v ia  públicaM il lora r la  com unicació ent re  e ls  diferent s a ct ors  de  la v ia  públicaM il lora r la  com unicació ent re  e ls  diferent s a ct ors  de  la v ia  públicaM il lora r la  com unicació ent re  e ls  diferent s a ct ors  de  la v ia  pública 7,5 1

D isposa r d' una  denom ina ció oficia l  per a  espa is que  no en tenenD isposa r d' una  denom ina ció oficia l  per a  espa is que  no en tenenD isposa r d' una  denom ina ció oficia l  per a  espa is que  no en tenenD isposa r d' una  denom ina ció oficia l  per a  espa is que  no en tenen 5 1

Donar més difusió a l’existència de serveis telemàtics 4 6 2

Millorar la col·laboració entre contractacions i urbanisme 4 2

Tenir notícia de les activitats que es van llicenciant o comunicant a l’Ajuntament 3 3

Sistema per coordinar les ocupacions de la via pública municipals (les no particulars) 3 4

Serveis de geoinformació per a l'OMAC 2 7 4

Donar accés a Fisersa a l' inventari de senyalització 1 5

OP TIM ITZAR P ROCESS OSOP TIM ITZAR P ROCESS OSOP TIM ITZAR P ROCESS OSOP TIM ITZAR P ROCESS OS
Aplica ció per a  e la bora r i  em m a ga tz em a r inform es  de ls a ccidentsAplica ció per a  e la bora r i  em m a ga tz em a r inform es  de ls a ccidentsAplica ció per a  e la bora r i  em m a ga tz em a r inform es  de ls a ccidentsAplica ció per a  e la bora r i  em m a ga tz em a r inform es  de ls a ccidents 6 2

Int egra r e l  S IT a m b a lt res  a plica cions  ( im pla nta r e l  m òdul t erri torial  de  Genesy s)Int egra r e l  S IT a m b a lt res  a plica cions  ( im pla nta r e l  m òdul t erri torial  de  Genesy s)Int egra r e l  S IT a m b a lt res  a plica cions  ( im pla nta r e l  m òdul t erri torial  de  Genesy s)Int egra r e l  S IT a m b a lt res  a plica cions  ( im pla nta r e l  m òdul t erri torial  de  Genesy s) 6 2

Aplica t iu per a  la  ges t ió de l  pa t rim oni m unicipa lAplica t iu per a  la  ges t ió de l  pa t rim oni m unicipa lAplica t iu per a  la  ges t ió de l  pa t rim oni m unicipa lAplica t iu per a  la  ges t ió de l  pa t rim oni m unicipa l 5 1

Aplica ció per gest iona r ocupa cions  de  la  v ia  públicaAplica ció per gest iona r ocupa cions  de  la  v ia  públicaAplica ció per gest iona r ocupa cions  de  la  v ia  públicaAplica ció per gest iona r ocupa cions  de  la  v ia  pública 4,5 3

Millorar el rendiment de la comunicació entre les aplicacions GIE i GAT de Fisersa 4 2

Sistematitzar l’actualització de la guia urbana i mapificar dades de què disposen 2 4

Aplicació per gestionar llicències de guals 1,5 5

Automatitzar l’elaboració d’informes urbanístics de les parcel·les 0 11

SIG per a la gestió dels nínxols del cementiri 0 7

M IS CEL·LÀNIAM IS CEL·LÀNIAM IS CEL·LÀNIAM IS CEL·LÀNIA
Augm ent a r dot a ció de  persona l de  ca da st reAugm ent a r dot a ció de  persona l de  ca da st reAugm ent a r dot a ció de  persona l de  ca da st reAugm ent a r dot a ció de  persona l de  ca da st re 7,5 1

Augm ent a r dot a ció de  persona l d' inform à t icaAugm ent a r dot a ció de  persona l d' inform à t icaAugm ent a r dot a ció de  persona l d' inform à t icaAugm ent a r dot a ció de  persona l d' inform à t ica 5 1

Superar dubtes de titularitat d'alguns espais 4,5 3

Aconseguir que tothom treballi sobre la mateixa versió del cadastre 4,5 3

Tota la informació municipal associada a la referència cadastral corresponent 3 4
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El resultat del total ponderat és un indicador de la prioritat i importància que cal donar a cada necessitat des del 
punt de vista del conjunt de la organització, tot i que cal prendre aquests valors més com indicadors que com 
qualificadors. No obstant, l’examen de les prioritats revela que el resultat es raonable i, per tant, es considera vàlid 
com a funció de ponderació de les necessitats per unitats o departaments. 

L’anàlisi i priorització de les necessitats estratègiques és necessàriament menys sistemàtic. 

1.5. Necessitats a què respon 

Les necessitats estratègiques a les que haurà de respondre el present pla són les que es deriven d’intentar superar 
les debilitats i contrarestar les amenaces identificades al DAFO. 

Pel que fa a les necessitats operatives, els esforços es concentraran en respondre les necessitats que a la taula 
anterior figuren en negreta, les que estan en els primers llocs de cada una de les categories en les que s’han 
agrupat. Són les que tenen assignada la màxima prioritat d’acord al criteri fixat. En la mesura que sigui possible, o 
que es prevegin possibles sinèrgies, també es donarà resposta a la resta de necessitats. 

En aquest punt cal fer una precisió. S’ha de diferenciar entre: 

� Necessitats baseNecessitats baseNecessitats baseNecessitats base. . . . La satisfacció d’aquestes necessitats representa, per sí mateixa, una millora en el servei 
a la ciutadania o a altres àrees de l’ajuntament.    

� Necessitats derivadesNecessitats derivadesNecessitats derivadesNecessitats derivades. . . . Són necessitats creades a partir d’unes altres. Seran satisfetes, d’alguna manera, 
com a conseqüència de donar solució a unes altres. Per tant obren un ventall de possibilitats depenent 
del nivell superior.  

Algunes de les necessitats manifestades pels entrevistats s’han de considerar necessitats derivades i, per tant, 
caldrà associar-les a necessitats base i per tant sotmetre-les a una adaptació per garantir camins mínims. Les dues 
necessitats més freqüentment expressades són:  

� Millorar la dotació de personalMillorar la dotació de personalMillorar la dotació de personalMillorar la dotació de personal. La resposta a la pregunta “per a què?” no és evident. 

� Implantar el mòdul territorial de Genesys. Implantar el mòdul territorial de Genesys. Implantar el mòdul territorial de Genesys. Implantar el mòdul territorial de Genesys. La necessitat base seria “disposar d’integració entre les eines de 
gestió existents i la nova eina SIG”. Aquesta necessitat derivada pot ser podria cobrir el requisit de que el 
SIT de Figueres integri amb l’ERP existent –tampoc és evident de que sigui així-. La qüestió es si suposant 
satisfacció en la necessitat expressada, aquesta opció donaria resposta plena a les exigències i 
necessitats bàsiques que es pretenen? Tampoc, en aquest cas, la resposta és evident. 

1.6. Objectius primaris 

El plantejament de qualsevol pla estratègic de SIT, més enllà de les necessitats concretes de cada organització, 
s’ha de fonamentar en la consecució d’una sèrie d’objectius genèrics que garanteixin l’èxit de l’eina i la seva 
continuïtat en el temps. Destaquem els següents: 

� Disposar de cartografies sense inconsistènciescartografies sense inconsistènciescartografies sense inconsistènciescartografies sense inconsistències planimètriques, sense duplicitatssense duplicitatssense duplicitatssense duplicitats d’informació i en un 
repositori únic.    

� Disposar d’una base de dades geogràfica (BDG) amb vocació corporativabase de dades geogràfica (BDG) amb vocació corporativabase de dades geogràfica (BDG) amb vocació corporativabase de dades geogràfica (BDG) amb vocació corporativa, capaç de suportar totes les 
necessitats presents i futures de l’Ajuntament en matèria d’informació cartogràfica.    

� Garantir que el SIT és l’eina de referènciaeina de referènciaeina de referènciaeina de referència per a tots els treballs amb informació territorial que es duguin a 
terme a l’Ajuntament.    

� Definir protocols i fluxos de mantenimentprotocols i fluxos de mantenimentprotocols i fluxos de mantenimentprotocols i fluxos de manteniment clars que fixin responsabilitats i processos de manteniment de la 
informació i d’administració i garanteixin la seva fiabilitat i qualitat.    

� Integrar la informació cartogràfica amb les bases de dades corporativesIntegrar la informació cartogràfica amb les bases de dades corporativesIntegrar la informació cartogràfica amb les bases de dades corporativesIntegrar la informació cartogràfica amb les bases de dades corporatives. . . .     
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I és sobre aquests objectius primaris que cal incorporar les necessitats concretes les unitats i serveis. Tenint tot 
això en compte, les característiques de l’escenari de futur que proposem per a l’ajuntament de Figueres son les 
que s’exposen a continuació. Es defineixen els elements que s’hi introdueixen, agrupats per tipus d’element 
introduït – organitzatiu, etc. – i a quines necessitats es dona resposta amb aquests elements. L’exposició s’ha 
agrupat d’acord al tipus d’element introduït – organitzatiu, etc. – no d’acord al tipus de necessitat. 

1.6.1.1.6.1.1.6.1.1.6.1. De caràcter De caràcter De caràcter De caràcter oooorganitzarganitzarganitzarganitzatiutiutiutiu    

� Cartografia multiescala: la precisió depèn de la funcionalitat, de la necessitat. 

� Protocols de gestió de dades (manteniment i publicació) al menys per a: talls de vies públiques 
visualitzades sobre mapa, xarxes de companyies de serveis, fotografies de les finques, propietaris de 
béns, Cartografia Topogràfica Oficial o CTO. (Cal dir que per disposar de la informació de xarxes de 
serveis més actualitzades amb aquest model no n’hi hauria prou: caldria enriquir-lo, afegint-hi protocols i 
regles de negoci pròpies per a cada tipologia de xarxa). 

� Manteniment de la informació lineal i poligonal fonamental (cartografia topogràfica bàsica, cadastre i 
planejament urbanístic) coordinat i regulat. Actualment hi ha algunes assignacions de responsabilitat a 
unitats i serveis operatius: 

� El manteniment de CTO correspon a l’OGIT. 

� El manteniment de planejament correspon a planejament. 

� El manteniment de cadastre correspon a rendes. 

� Planejament i cadastre poden delegar el manteniment de la informació que els correspon a l’OGIT, en 
el benentès que la delegació de responsabilitats implica delegació d’autoritat (veure punt següent). Si Si Si Si 
OGIT no té recursos per assumirOGIT no té recursos per assumirOGIT no té recursos per assumirOGIT no té recursos per assumir----ho amb la qualitat que planejament exigeix, això pot obrir el camí a que ho amb la qualitat que planejament exigeix, això pot obrir el camí a que ho amb la qualitat que planejament exigeix, això pot obrir el camí a que ho amb la qualitat que planejament exigeix, això pot obrir el camí a que 
no s’utilitzi per consultar planejament; podria tenir un impacte molt negatiu.no s’utilitzi per consultar planejament; podria tenir un impacte molt negatiu.no s’utilitzi per consultar planejament; podria tenir un impacte molt negatiu.no s’utilitzi per consultar planejament; podria tenir un impacte molt negatiu. 

� L’autoritat de l’ajuntament en matèria de SIG és una comissió composada per aquelles unitats que 
participin en el manteniment de la informació lineal i poligonal fonamental. Haurà de vetllar per 
l’adequada coordinació en matèria d’informació territorial de tot l’ajuntament, dictant accions en aquells 
casos en què compti amb autoritat suficient i aconsellant-les en aquells casos que no sigui així. 

� El carrerer l’hauria de mantenir l’OGITEl carrerer l’hauria de mantenir l’OGITEl carrerer l’hauria de mantenir l’OGITEl carrerer l’hauria de mantenir l’OGIT o com a mínim formar part del protocol i circuit de actualització 
actual. Això pot semblar inadmissible a priori, per invasions o col·lisió de competències amb altres àrees 
de gestió, però es fa necessari manifestar-ho per què s’obrin els debats interns oportuns. El carrerer s’ha 
de considerar una capa troncal del SIT, per raons òbvies. Hem d’entendre el carrerer més enllà del 
manteniment del nomenclàtor alfanumèric. El carrerer inclou: el propi nomenclàtor, la geometria, la 
depuració de les dades i l’estandardització al model de dades català, que es troba en procés d’aprovació l’estandardització al model de dades català, que es troba en procés d’aprovació l’estandardització al model de dades català, que es troba en procés d’aprovació l’estandardització al model de dades català, que es troba en procés d’aprovació 
per la per la per la per la RRRRCCCCCCCC. 

� Informació sobre obertura de rases en el SIT i protocol corresponent. 

� Protocols per als elements de la via pública redactats amb la cura que exigeix la complexitat pròpia de la 
gestió de la via pública, amb molts actors que han de desplegar serveis coordinadament. 

� Bases de dades i sistemes d’informació organitzats d’acord al principi de dada única (el que significa que 
la captura i registre de dades en el sistema es produeix únicament una vegada; si es necessari que 
algunes dades estiguin repetides, cal que es repliquin de manera desatesa i amb suficient immediatesa). 

� Tota la informació territorial que disposa l’ajuntament ha d’estar vinculada i consultable des del SIG, 
incloent bases de dades existents, expedients informatitzats i els que es digitalitzin en el futur, tant per 
noves bases de dades com pels expedients informatitzats.  

� La dedicació prioritària de l’OGIT estarà orientada a l’actualització del cadastre (pot incloure treball de 
zeladors) fins que aquest estigui completament actualitzat. Hauria de redundar tant en la superació dels 
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problemes d’actualització d’aquesta informació com en un increment de la recaptació de l’ajuntament 
amb l’IBI arran de la més que probable identificació d’irregularitats (la participació de l’OGIT resultaria en 
una notable acceleració del procés). 

� L’OGIT té entitat pròpia dins l’àrea de territori, en dependència directa de la gerència. L’Ajuntament 
reconeix l’OGIT com a servei transversal a tota l’organització (seria molt difícil compaginar la pertinença a 
qualsevol de les àrees existents amb la imprescindible projecció d’una imatge de servei transversal), però 
de facto no és així.. 

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 tecnològic mésun Recurs tecnològic mésun Recurs tecnològic mésun Recurs tecnològic més. . . . Aquesta consideració requereix d’una ubicació orgànica sota 
la ègida d’una Regidoria de caràcter transversal (modernització o Noves Tecnologies, per exemple), per poder 
desenvolupar la seva funció amb una projecció i ferma voluntat de donar 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. 

    

Que rQue rQue rQue responesponesponesponenenenen    aaaa    les següents necessitats operativesles següents necessitats operativesles següents necessitats operativesles següents necessitats operatives::::    

� Funcionalitat per seleccionar sobre mapa àrea arbitrària i obtenir-ne indicadors (requereix del principi de 
dada única) 

� Talls de vies sobre plànol publicats al web 

� Millorar (inclosa actualització) la informació de xarxes de companyies de serveis 

� Fotografies de les finques més actualitzades 

� Propietats de bens immobles del SIT actualitzats 

� Informació cadastral del SIT més actualitzada 

� Planejament urbanístic refós del SIT més actualitzat i més completPlanejament urbanístic refós del SIT més actualitzat i més completPlanejament urbanístic refós del SIT més actualitzat i més completPlanejament urbanístic refós del SIT més actualitzat i més complet 

� Cartografia oficial més actualitzada 

� Inventari del patrimoni municipal, que , que , que , que no va a no va a no va a no va a partides partides partides partides financerefinancerefinancerefinanceres perquè és una despesa puntual.s perquè és una despesa puntual.s perquè és una despesa puntual.s perquè és una despesa puntual.    

� Coordinar l’obertura de rases 

� Definir protocol comunicació incidències via pública que afectin a autobusos 

� Millorar la comunicació entre els diferents actors de la via pública 

� Disposar d'una denominació oficial per a espais que no en tenen 

    

Que rQue rQue rQue responesponesponesponenenenen    a les debilitats:a les debilitats:a les debilitats:a les debilitats:    

� Baixa integració del carrerer corporatiu amb les adreces de cadastre i vinculació a totes les dades 
municipals. El qual permetrà realitzar consultes i obtenció d’indicadors territorials, tasca avui impossible 
de realitzar. D’una altra banda una major convergència del carrerer amb les adreces tributàries facilitaria 
la georeferenciació de cert tipus d’ingrés, unitats fiscals, taxes i cartera de rebuts de l’aigua, que 



 

Ajuntament de Figueres Novembre de 2012 

 Pàgina 14 

permetrien millorar la inspecció proactiva i la localització de locals sense llicència d’activitat, entre d’altres 
beneficis. 

� No hi ha un pla de manteniment sistemàtic de la CTNo hi ha un pla de manteniment sistemàtic de la CTNo hi ha un pla de manteniment sistemàtic de la CTNo hi ha un pla de manteniment sistemàtic de la CTOOOO    

� El grau d’actualització de la El grau d’actualització de la El grau d’actualització de la El grau d’actualització de la CTOCTOCTOCTO    és insuficientés insuficientés insuficientés insuficient    des del punt de vista dels des del punt de vista dels des del punt de vista dels des del punt de vista dels usuarisusuarisusuarisusuaris    amamamamb necessitats exigentsb necessitats exigentsb necessitats exigentsb necessitats exigents    

� Hi ha nombroses informacions que no estan introduïdes a la intranet d’urbanisme. 

� Ús del carrerer corporatiu no universalÚs del carrerer corporatiu no universalÚs del carrerer corporatiu no universalÚs del carrerer corporatiu no universal    

� No hi ha cap entitat a l’ajuntament que es reconegui per tothom com a autoritat corporativa o coordinadora No hi ha cap entitat a l’ajuntament que es reconegui per tothom com a autoritat corporativa o coordinadora No hi ha cap entitat a l’ajuntament que es reconegui per tothom com a autoritat corporativa o coordinadora No hi ha cap entitat a l’ajuntament que es reconegui per tothom com a autoritat corporativa o coordinadora 
en maen maen maen matèria de tèria de tèria de tèria de SIGSIGSIGSIG....    

� La comunicació transversal a La comunicació transversal a La comunicació transversal a La comunicació transversal a l’organització és molt limitadal’organització és molt limitadal’organització és molt limitadal’organització és molt limitada, degut a la mancança de canals habilitats que 
exerceixin de vasos comunicants i protocols ad-hoc per vehicular-los adequadament.  

� La idea d’una oficina que centralitzi la gestió de tota la informació cartogràfica no és ben rebuda per part 
de Rendes, fet que identifica possibles tensions, que hauran de tractar-se en la fase de desplegament. 

� 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. 

� L’assignació pressupostària actual de l’ajuntament per a matèria de SIG és molt limitadaL’assignació pressupostària actual de l’ajuntament per a matèria de SIG és molt limitadaL’assignació pressupostària actual de l’ajuntament per a matèria de SIG és molt limitadaL’assignació pressupostària actual de l’ajuntament per a matèria de SIG és molt limitada    i, per tant i, per tant i, per tant i, per tant 
insuficient . insuficient . insuficient . insuficient . No desvetllem cap secret dient que amb una gestió més eficient del territori, s’obtindran 
beneficis a curt i mig termini de diversa naturalesa:    

�  Uns directament relacionats amb l’augment de la eficiència recaptatòria, altrament dit amb el cash 
flow, 

� Un altre tipus de retorn vindrà vinculat als impactes en l’organització i la corporació, agilitzant 
clarament l’accés als continguts territorials per part de totes les àrees de gestió municipals de forma 
autònoma i independent, 

� També hi podrem trobar millores significatives i destacables en la qualitat dels serveis que es presten 
als ciutadans i visitants, alhora que es potenciaran i enriquiran molt i molt tant els canals de 
comunicació com els continguts oferts a la ciutadania, amb la posta en marxa del nou SIT corporatiu 
de Figueres. 

� La limitació de disponibilitat de personal addicional a plans d’ocupacióLa limitació de disponibilitat de personal addicional a plans d’ocupacióLa limitació de disponibilitat de personal addicional a plans d’ocupacióLa limitació de disponibilitat de personal addicional a plans d’ocupació,,,,    no permet escno permet escno permet escno permet escometre iniciatives ometre iniciatives ometre iniciatives ometre iniciatives 
que requereixin que requereixin que requereixin que requereixin dddd’’’’esforços, més enllà del sostre de les capacitats internesesforços, més enllà del sostre de les capacitats internesesforços, més enllà del sostre de les capacitats internesesforços, més enllà del sostre de les capacitats internes, , , , que amb les tasques diàries 
d’ofici ja resten al límit del col·lapse.    

    

Que responen Que responen Que responen Que responen a les amenacesa les amenacesa les amenacesa les amenaces    

� La inexistència d’un pla de manteniment sistemàtic de la La inexistència d’un pla de manteniment sistemàtic de la La inexistència d’un pla de manteniment sistemàtic de la La inexistència d’un pla de manteniment sistemàtic de la CTOCTOCTOCTO    pot conduir a una cartografia desactualitzada pot conduir a una cartografia desactualitzada pot conduir a una cartografia desactualitzada pot conduir a una cartografia desactualitzada 
o deficientment actualitzadao deficientment actualitzadao deficientment actualitzadao deficientment actualitzada    a curt terminia curt terminia curt terminia curt termini....    

� 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 aliena. 

� L’OGIT té L’OGIT té L’OGIT té L’OGIT té unaunaunauna    entitat dinsentitat dinsentitat dinsentitat dins    l’organigrama de l’ajuntamentl’organigrama de l’ajuntamentl’organigrama de l’ajuntamentl’organigrama de l’ajuntament    pràcticament irrellevantpràcticament irrellevantpràcticament irrellevantpràcticament irrellevant....    

� La manca de reconeixement d’una autoritat corporativa o coordinadora en matèria de La manca de reconeixement d’una autoritat corporativa o coordinadora en matèria de La manca de reconeixement d’una autoritat corporativa o coordinadora en matèria de La manca de reconeixement d’una autoritat corporativa o coordinadora en matèria de SIG,SIG,SIG,SIG,    es trades trades trades tradueix en ueix en ueix en ueix en 
un cun cun cun comportament erràtic, desenfocat molt sovint, omportament erràtic, desenfocat molt sovint, omportament erràtic, desenfocat molt sovint, omportament erràtic, desenfocat molt sovint, en aquest camp per part de l’ajuntament com a conjunt.en aquest camp per part de l’ajuntament com a conjunt.en aquest camp per part de l’ajuntament com a conjunt.en aquest camp per part de l’ajuntament com a conjunt.    

� La limitació o mancança de instruments i canals de comunicació transversal reforça clarament la 
mancança anterior. 

� La perpetuació de la mancança de posicionLa perpetuació de la mancança de posicionLa perpetuació de la mancança de posicionLa perpetuació de la mancança de posicionament i ament i ament i ament i determinació corporativa que proporcioni una visió determinació corporativa que proporcioni una visió determinació corporativa que proporcioni una visió determinació corporativa que proporcioni una visió 
conjunta conjunta conjunta conjunta del teixit territorial de forma corporativa i unificadadel teixit territorial de forma corporativa i unificadadel teixit territorial de forma corporativa i unificadadel teixit territorial de forma corporativa i unificada    farfarfarfariaiaiaia    augmentar la ineficàciaaugmentar la ineficàciaaugmentar la ineficàciaaugmentar la ineficàcia    en el temps en el temps en el temps en el temps i i i i 
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caurecaurecaurecaure, per tant, , per tant, , per tant, , per tant, en en en en unaunaunauna    duplicitat d’esforçosduplicitat d’esforçosduplicitat d’esforçosduplicitat d’esforços    de forma endogàmica.de forma endogàmica.de forma endogàmica.de forma endogàmica. I en casos extrems ens podríem trobar 
amb avenços en direccions oposades, generant immobilisme i neutralització... Finalment esforços inútils 
a mig o llarg termini. 

1.6.2.1.6.2.1.6.2.1.6.2. DDDD’infraestructura i ’infraestructura i ’infraestructura i ’infraestructura i serveiserveiserveiservei    

� Eina de consulta SIG basada en un producte estàndard de mercat orientat als ajuntaments; més 
avançada que la intranet d’urbanisme i integrada amb eines gestió 

� Aplicacions verticals –sectorials– de gestió integrades amb l’ERP corporatiu (sobretot amb el carrerer i la 
Base de Dades de Tercers (BDT) 

� Aplicacions per a optimitzar la publicació d’informació geogràfica 

� Aplicació per a la refosa en temps real del planejament urbanístic (gràfic i escrit) 

� Aplicació específica per al manteniment cartogràfic del carrerer corporatiu alfanumèric. 

 

Que rQue rQue rQue responesponesponesponenenenen    a les següents necessitats operatives:a les següents necessitats operatives:a les següents necessitats operatives:a les següents necessitats operatives:    

� Millorar visor SIG intranet 

� Funcionalitat per seleccionar sobre mapa àrea arbitrària i obtenir-ne indicadors 

� Poder consultar directament la informació d’enllumenat 

� Planejament urbanístic refós del SIT més actualitzat i més complet 

� Talls de vies sobre plànol publicats al web 

� Millorar flux de publicació informació urbanística a Internet 

� Disposar de planejament refós en temps real 

� Integrar el SIT amb altres aplicacions 

� Aplicatiu per a elaborar i emmagatzemar informes dels accidents 

� Aplicatiu per a la gestió del patrimoni municipal 

� Aplicatiu per gestionar ocupacions de la via pública 

 

Que rQue rQue rQue responesponesponesponenenenen    a les debilitats:a les debilitats:a les debilitats:a les debilitats:    

� La intranet d’urbanisme és una eina desenvolupada internament 

� La intranet d’urbanisme és tecnològicament obsoleta. El nucli del sistema es va construir fa 8 anys i la 
tecnologia en geoinformació i les T.I. han experimentat una evolució i progressió molt important. La 
mancança de recursos no han permés sostenir una evolució i actualització continua amb els mitjans 
interns ni per contractació de serveis externs. 

� Ús no universal del carrerer corporatiu. 

    

Que responen Que responen Que responen Que responen a les amenaces:a les amenaces:a les amenaces:a les amenaces:    

� 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. 

� La baixa integració del carrerer corporatiu amb les adreces de cadastre pot desacreditar la utilitat del SIT 
a ulls dels no experts. 
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� 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. 

� El volum de dades georeferenciades no integrables amb el SIT existent creix dia a dia amb cada nova El volum de dades georeferenciades no integrables amb el SIT existent creix dia a dia amb cada nova El volum de dades georeferenciades no integrables amb el SIT existent creix dia a dia amb cada nova El volum de dades georeferenciades no integrables amb el SIT existent creix dia a dia amb cada nova 
informació que no es refereixi al carrerer corporatiuinformació que no es refereixi al carrerer corporatiuinformació que no es refereixi al carrerer corporatiuinformació que no es refereixi al carrerer corporatiu....    

1.6.3.1.6.3.1.6.3.1.6.3. FinanceresFinanceresFinanceresFinanceres    

� L’ajuntament hauria de destinar més recursos econòmics, en un futur proper, per reforçar el SIG 
corporatiu municipal, utilitzant el increment en la recaptació de l’IBI. 

� Redissenyar a curt termini les assignacions pressupostàries específiques per a dades geogràfiques. No 
sembla a priori que això hagi de suposar un increment en els imports actuals. S’ha de trobar una formula 
equilibrada que balancegi les assignacions, d’una forma més adequada i eficent. 

� Els costos econòmics de contractació de recollida d’informació geogràfica que depassin les necessitats Els costos econòmics de contractació de recollida d’informació geogràfica que depassin les necessitats Els costos econòmics de contractació de recollida d’informació geogràfica que depassin les necessitats Els costos econòmics de contractació de recollida d’informació geogràfica que depassin les necessitats 
d’una d’una d’una d’una cartografia topogràfica bàsica corporativa (més precisió, més freqüència d’actualització) no cartografia topogràfica bàsica corporativa (més precisió, més freqüència d’actualització) no cartografia topogràfica bàsica corporativa (més precisió, més freqüència d’actualització) no cartografia topogràfica bàsica corporativa (més precisió, més freqüència d’actualització) no s’haurs’haurs’haurs’haurienienienien    
de considerarde considerarde considerarde considerar,,,,    en el futuren el futuren el futuren el futur,,,,    costos estructurals costos estructurals costos estructurals costos estructurals a suportar pela suportar pela suportar pela suportar pel    SISISISITTTT. Aquests costos s’haurien d’imputar i 
repartir entre les àrees que tinguin necessitats crítiques en aquesta qüestió. La formula del repartiment, 
probablement no hagi de ser alíquota, i s’hagin de fer equilibris de ponderació amb pesos i variables que 
poden dependre de diversos factors, criteris i circumstàncies. (No es objecte d’aquest treball establir 
aquest criteris i per tant no es presentarà cap mena de proposta en aquest sentit). 

    

Que rQue rQue rQue responesponesponesponenenenen    a necessitats operativesa necessitats operativesa necessitats operativesa necessitats operatives::::    

� Fotografies de les finques més actualitzades. 

� Propietats de bens immobles del SIT actualitzats. 

� Informació cadastral del SIT més actualitzada (cal una despesa inicial per posar-la al dia) 

� Cartografia oficial més actualitzada (S’hauria de considerar inversió i no despesa. No es pot considerar 
una necessitat puntual. És de caràcter continuo en el temps) 

� Augmentar dotació de personal de cadastre.  

� Augmentar dotació de personal d'informàtica. 

 

Que rQue rQue rQue responesponesponesponenenenen    a debilitats:a debilitats:a debilitats:a debilitats:    

� L’assignació pressupostària actual de l’ajuntament per a matèria de SIG és molt limitada per cobrir amb 
certa dignitat i suficiència les mancances existents... I del tot insuficient per assolir els nous reptes i la 
necessitat de modernització en aquesta matèria. 

� La limitació de disponibilitat de personal addicional a plans d’ocupació i de becaris, no permet escometre 
iniciatives que requereixin de més participació interna que la existent. 

1.6.4.1.6.4.1.6.4.1.6.4. DeDeDeDe    màrquetingmàrquetingmàrquetingmàrqueting    

� Trobar un nou nom per a l’OGIT, més eufònic i fàcil de recordar: ODT (Oficina de Dada Territorial), ICB 
(Informació Cartogràfica de Base),..., poden ser propostes que ajudin a la reflexió. 

� Accions periòdiques de difusió, moderant la freqüència per no incórrer en abús,) en matèria de SIG. 

� Habilitar un canal permanent d’informació en matèria de SIG (mailings, intranet o qualsevol altre, a 
determinar). 
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� Guia ciutadana (d’orientació turística) municipal com a mapa navegable al web. 

 

Que responen a Que responen a Que responen a Que responen a les debilitats:les debilitats:les debilitats:les debilitats:    

� El nivell gerencial i de l’ajuntament, com a conjunt, té un coneixement força limitat de les avantatges que 
pot comportar l’ús de la tecnologia SIG. 

� La capacitat de venda interna de l’OGIT s’ha demostrat, fins ara, insuficient. 

    

Que rQue rQue rQue responesponesponesponenenenen    prioritàriament prioritàriament prioritàriament prioritàriament a les amenaces:a les amenaces:a les amenaces:a les amenaces:    

� L’assignació pressupostària actual de l’ajuntament per a matèria de SIG pot haver de reduir-se encara 
més, el que suposaria un estancament i pèrdua d’oportunitat molt difícil de recuperar-se a curt termini. 

� Si el nivell gerencial de l’ajuntament no adquireix un major grau de sensibilitat en la necessitat de reforçar 
la gestió territorial, mitjançant l’ús de les tecnologies SIG, per donar un pas decidit en la modernització de 
la gestió municipal i millora en la qualitat dels serveis prestats als ciutadans i ciutadanes del municipi, 
difícilment li atorgarà a aquesta qüestió cabdal el paper que ha de tenir. 

� L’OGIT ha de millorar notablement la seva capacitat de comunicació i venda interna, per iniciar el procés 
de gestió del canvi i promoure l’ús de la informació territorial dins de la casa de forma masiva. L’indicador 
d’èxit de més transcendència serà, sens dubte, el quantitatiu. Es a dir: el nombre de persones que utilitzin 
el nou Sistema d’Informació Territorial. És obvi que per assolir aquesta fita, cal disposar de molt bona 
nota en quant als aspectes qualitatius. 

 

Dificultats detectades d’Dificultats detectades d’Dificultats detectades d’Dificultats detectades d’actuaactuaactuaactuació ció ció ció per per per per vèncervèncervèncervèncer    certes certes certes certes amenaces:amenaces:amenaces:amenaces:    

� Les dificultats d’integració entre solucions de diferents proveïdors és un mur molt difícil de superar a un 
cost raonable. L’aplicació del concepte de dada única i el seu manteniment en el temps, està 
compromesa.  

� L’actual context de crisi pot debilitar significativament o fer desaparèixer algun dels actuals proveïdors de 
tecnologia.  

� La creixent pèrdua de personal laboral en l’administració pública en general, pot perjudicar un procés 
d’optimització del treball 

� El programa de plans d’ocupació ha quedat cancel·lat, de facto, per un període no inferior a dos anys.. 

1.7. Ajust als recursos humans, materials i financers 

El plantejament formulat a l’anterior apartat es fonamenta en tot moment en minimitzar les necessitats de recursos 
humans i financers. De fet, alguns dels aspectes organitzatius descrits estan orientats, quasi exclusivament, a no 
requerir de la contractació de més personal i a redistribuir les càrregues de treball de manera que els canvis no 
tinguin una repercussió econòmica a curt termini.  

És evident que els reforços reals necessaris en els quadres humans d’unitats i serveis, tard o d’hora s’hauran de 
cobrir amb efectius... Això no obsta per què es comenci el desplegament per altres capítols i necessitats, retardant 
al màxim les inversions econòmiques i humanes tot el que sigui possible en el calendari que es dissenyi. 

No obstant, una vegada assolides les fases de disseny, sistematització, presa de requeriments, comunicació i 
venda interna dels beneficis que podrà aportar el nou Sistema de Informació Territorial, etc. hi ha una necessitat 
de dotació d’infraestructures, equipaments i serveis, sense els quals no es podrà no es podrà no es podrà no es podrà avançaravançaravançaravançar mésmésmésmés, sense caure en el 
descrèdit. Tant la via de l’adquisició de d’eines de software de mercat, com l’alternativa de desenvolupar 
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internament les eines, cosa desaconsellable per múltiples raons, requereixen inversió econòmica. La segona opció 
requereix addicionalment molt de temps.  

Pel que fa a les necessitats materials, es considera que l’Ajuntament està ben dotat en aquest sentit, tot i que 
probablement es requereixi pensar i preveure en algun reforç addicional. 

1.8. Matriu d’ús d’aplicatius per Àrees 

Com a cloenda d’aquest apartat inserim la matriu d’usuaris per Àrees, ja que aporta una visió de relació 
entre els usuaris actuals i els aplicatius emprats.  
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Enllumenat Públic
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Inventari Comercial
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Locals públics

Mapa turístic
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Patrimoni
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Planejament
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2. Disseny funcional del sistema 

2.1. Pilars del disseny funcional 

L'escenari descrit en l'apartat anterior d'objectius primaris es concreta en els següents aspectes, a partir dels quals 
es fonamenta la proposta de disseny funcional. 

� Eines del sistema. Eines del sistema. Eines del sistema. Eines del sistema. Identificació d'un conjunt d'eines que cobreixin totes les necessitats funcionals: eines 
de consulta de tota classe d'informacions territorials: eines de consulta i Manteniment d'informacions 
sectorials i gestió de Procediments associats, amb control d'accés quan escaigui i integrades amb eines 
de gestió alfanumèriques i amb l'ERP corporatiu (sobretot amb el Carrerer); eines de càrregues massives 
d'informació i de configuració del sistema (inclòs l'aspecte visual).    

Basat en un producte estàndard de mercat orientat als Ajuntaments; més avançat que la intranet 
d'urbanisme. 

� Perfils d'usuari. Perfils d'usuari. Perfils d'usuari. Perfils d'usuari. Identificació dels diferents actors del sistema, tant interns com externs, actius o passius.    

� Manteniment de la informació. Manteniment de la informació. Manteniment de la informació. Manteniment de la informació. Identificació de les necessitats de generació i edició d'informació 
cartogràfica i Manteniment d'informació alfanumèrica i documental associada. 

2.1.1.2.1.1.2.1.1.2.1.1. Eines deEines deEines deEines del sistemal sistemal sistemal sistema    

Les eines de consulta d'informació cartogràfica haurien de disposar de les següents funcionalitats: 

� Multi-idioma. 

� Diferents visors per a diferents tipus d'usuaris en la mateixa plataforma (el visor d’Internet, que ha de 
tenir menys funcionalitats que el visor intranet, ha de ser més fàcil d’utilitzar que aquest). 

� Amb mapa guia basat en diferents nivells de detall. 

� Modificació de propietats de capes (color, etiquetes) des de l'equip client. Canviar a gust de l'usuari 
els rangs d'un temàtic, amb potents eines de càlcul de valors mitjans. Tots aquests canvis són 
emmagatzemats en els perfils i això permet crear un entorn de treball personalitzat. 

� Els usuaris hauran de poder delimitar el seu perfil amb les següents funcions principals, com a mínim: 

(1) Modificar el idioma de treball, canviar les propietats i l'estil de les capes. 

(2) Definir el centre i l'escala del mapa que es visualitza en obrir una nova sessió. 

(3) Definir les característiques dels seus mapes temàtics personalitzats i emmagatzemar-los. 

� Amb documentació en línia i visualització de la versió de actualització del software 

 

� Fàcilment configurable:Fàcilment configurable:Fàcilment configurable:Fàcilment configurable:    

� Amb un configurador / definidor de visualitzacions d’interfície visual i senzill. 

� Amb possibilitat de funcionar amb vàries visualitzacions. 

� Amb generació assistida de mapes temàtics 

� Amb entorn de prepublicació. 
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� Integrat amb metadadesIntegrat amb metadadesIntegrat amb metadadesIntegrat amb metadades    

� Visualització de metadades. 

� Connexió integrada amb IDE s, com IDEC, el OVC, l'IDEE, etc. de manera transparent per l'usuari. 

 

� Amb funcionalitats avançadesAmb funcionalitats avançadesAmb funcionalitats avançadesAmb funcionalitats avançades    

� Localitzadors predefinits per buscar elements al mapa. 

� Possibilitat de fer creuaments espacials. 

� Possibilitat integrada de baixar mapes georeferenciats. 

� Possibilitat d'extreure i descàrregues de dades de vectors des de l'aplicació fins a la màquina de 
l'usuari en els formats vectorials més comuns (descàrrega vectorial). 

� Possibilitat integrada de gestionar versions històriques d'informació amb l'opció de visualitzar 
informació que pertany a un moment en concret (versionat o històric). 

� Impressió d'alta qualitat. 

Les eines de consulta sectorials amb àmbits de gestió alfanumèrics haurien de disposar, com a mínim, de les 
següents funcionalitats: 

 

� Interfície amigable i ergonòmicaInterfície amigable i ergonòmicaInterfície amigable i ergonòmicaInterfície amigable i ergonòmica    

� Multi-idioma. 

� Visualització simultània del mapa i de la part alfanumèrica. 

� Presentació de les dades alfanumèriques en mode taula i accés a la informació de detall de cada 
element de la mateixa. 

� Aspecte visual i funcional comú per a totes les aplicacions sectorials. 

� Amb documentació en línia i visualització de la versió de actualització del programari. 

 

� Amb funcionalitats avançadesAmb funcionalitats avançadesAmb funcionalitats avançadesAmb funcionalitats avançades    

� Gestió de la seguretat per usuaris 

� Visualització de la component gràfica sobre el mapa (localització) 

� Aplicació de filtres sobre els seus camps 

� Mode edició per al manteniment de les dades alfanumèriques 

� Mode d'edició al mapa per al manteniment de dades gràfiques senzills a través de web services. 

� Visualització d'indicadors de gestió amb o sense representació sobre el mapa. 

� Generació d'informes específics en formats imprimibles i lliurables, integrats per dades, mapes i 
documents (per exemple informes urbanístics de parcel·la, informes d'un element de la via pública, ...) 

 

� Gestió de procediments, integrada amb les eines corporatives i amb l'ERP:Gestió de procediments, integrada amb les eines corporatives i amb l'ERP:Gestió de procediments, integrada amb les eines corporatives i amb l'ERP:Gestió de procediments, integrada amb les eines corporatives i amb l'ERP:    

� Gestió d'Incidències, per exemple les vinculades a elements de la via pública. 

� Gestió d’expedients d’Urbanisme de llicències, activitats i ocupacions. 

� Gestió de rebuts, per exemple els rebuts de taxes que es generen per l'ocupació de la via pública 
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� Gestió documental, per exemple per vincular informació documental a un element: un pla, una fitxa, 
una fotografia ... els quals s'han d’emmagatzemar en un repositori comú per a tota classe d'informació 
documental. 

 

Les eines de càrrega massiva i configuració haurien de comptar, com a mínim, amb les següents funcionalitats: 

� Interfície clara i senzilla. Utilització en el possible d'una mateixa interfície per als diferents processos, 
presentats en la forma lògica seqüencial evitant tant com sigui possible diverses eines disperses. 

� Connexió a taules auxiliars per a l'entrada de paràmetres de configuració, evitant tant com sigui 
possible l'entrada manual de connexions, noms de taules, de camps, etc. 

� Indicació d'avanç de procés 

� Informació sobre els errors detectats 

� Documentació dels protocols que s'han de seguir per a cada procediment de càrrega on puguin 
intervenir diverses eines en un ordre seqüencial.. 

2.1.2.2.1.2.2.1.2.2.1.2. PerfilPerfilPerfilPerfils ds ds ds d’’’’usuariusuariusuariusuari    

Si hi ha un factor determinant que permeti estructurar les necessitats i requeriments detectats en l'organització de 
cara al disseny funcional del SIT, aquest és clarament la identificació dels diferents actors, tant interns com 
externs, tant actius com passius. 

S'identifiquen clarament tres perfils d'usuaris, en relació amb la manera com interactuen amb el sistema: 

    

� Usuaris finUsuaris finUsuaris finUsuaris finals d'explotacióals d'explotacióals d'explotacióals d'explotació    

� Són els majors beneficiaris del sistema perquè els possibilitarà accedir a la informació del seu interès 
de forma àgil, intuïtiva, fiable i completa. Els avantatges per a aquest col·lectiu són enormes. 

� L'integren grups de persones de molt diversa naturalesa, des de tècnics i gestors de l'administració 
fins a empreses i organismes externs, inclòs el ciutadà a través de l'ús de tecnologies web. Per tant els 
usuaris finals són el col·lectiu més nombrós. 

� La majoria dels usuaris finals són passius, és a dir només consulten la informació. Però hauria d'haver 
un subgrup (tècnics de l'administració o fins i tot empreses externes) que accediria amb autenticació 
d'usuari per realitzar gestions (Tràmits, canvis d’estat, informar atributs, etc.). És a dir, entrar i mantenir 
dades alfanumèriques, vincular informació documental, introduir informació gràfica senzilla 
normalment de tipus puntual a través de la pròpia interfície (punts d'arbrat, punts de contenidors, 
punts de mobiliari urbà, punts de la guia ciutadana ...) , gestionar les incidències sobre aquests. 

� El subgrup d'usuaris actius requereix formació adient per mantenir i gestionar la informació que li 
competeix de forma periòdica i constant. 

 

� AdministradorsAdministradorsAdministradorsAdministradors    

� Són els usuaris dins l'administració que realitzen les tasques de gestió de la seguretat, administració 
de les bases de dades, càrregues massives i configuracions del sistema. 

�  Requereixen coneixements informàtics amplis i una visió organitzativa global de l'administració en 
relació amb els usuaris del sistema. Per tant són el col·lectiu més reduït per tenir la responsabilitat de 
gestionar els dipòsits de dades i els permisos d'accés a l'edició dels mateixos. 
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� Pel seu coneixement global del sistema, han d'estar capacitats per donar formació en els temes 
tècnics als usuaris dels diferents departaments que utilitzin les eines comuns del sistema, i s'han 
d'encarregar de l'actualització de les versions de programari. 

 

� Generadors i Generadors i Generadors i Generadors i mantenidors d'informaciómantenidors d'informaciómantenidors d'informaciómantenidors d'informació    

� Poden pertànyer a diferents àrees de l'administració (planejament, topografia, cadastre ...) o fins i tot 
poden pertànyer a empreses externes (xarxes d'abastament, xarxes de sanejament ...). 

� Són els responsables de les tasques de generació , edició i depuració de les cartografies bàsiques i 
del manteniment de la informació documental, per tant és un col·lectiu d'usuaris actius. 

� En el cas de la informació cartogràfica, a més del coneixement de la seva àrea de negoci 
(planejament, cadastre, topografia), han de ser experts en les eines de treball que utilitzen per generar 
/ mantenir la informació (eines CAD o eines SIG de sobretaula). Els responsables de la depuració, 
adaptació i sistematització han de tenir coneixements suficients de SIG. 

� En el cas de la informació documental han de tenir coneixements de creació i edició de formats de 
publicació (imatges, PDF ...) 

2.1.3.2.1.3.2.1.3.2.1.3. MantenimMantenimMantenimManteniment de la ent de la ent de la ent de la informacióinformacióinformacióinformació    

La informació del sistema és variada i té diferents requeriments de manteniment. Cal classificar en tipologies 
segons la seva naturalesa i identificar els requeriments de manteniment (eines i perfils d'usuari) de cadascuna 
d'elles. 

En un sistema d'informació territorial hi ha clarament tres tipologies d'informació: geogràfica, alfanumèrica i 
documental. Cadascuna d'elles s'emmagatzema en diversos repositoris de bases de dades relacionals. 

 

� Informació alfanumèricaInformació alfanumèricaInformació alfanumèricaInformació alfanumèrica    

� Són les dades alfanumèriques pròpies d’elements amb component territorial, més tots aquells 
relacionats amb els seus procediments i gestions (incidències, rebuts, expedients, persones, adreces). 

� En el cas de les dades pròpies de l'element amb component territorial, poden ser mantinguts des de 
les eines del propi SIT (en interfície d'usuari final i amb permisos d'edició), o des d'altres eines 
corporatives integrades al SIT (gestor de continguts web) . Els responsables del manteniment seran 
usuaris finals del SIT amb permisos d'edició. 

� En el cas de les dades relacionades amb els procediments i gestions de l'element amb component 
territorial, l'ideal és que es mantinguin des de les d'eines corporatives integrades al SIT (gestor de 
procediments administratius, gestor del padró d'habitants ...). Els responsables del manteniment seran 
els usuaris d'aquestes eines corporatives. 

 

� Informació geogràficaInformació geogràficaInformació geogràficaInformació geogràfica    

� La informació geogràfica en si mateixa també requereix ser classificada en tipologies, segons la seva 
naturalesa, per identificar els seus requeriments de manteniment. Clarament es distingeixen dues 
tipologies: les cartografies bàsiques, que manté la OGIT, i els elements geogràfics aïllats. 

� Les cartografies bàsiques són mantingudes amb eines CAD o SIG per diferents oficines tècniques i es 
carreguen en les bases de dades de forma massiva i no periòdica. La més important és la cartografia 
de base (comprèn topografia, planimetria, altimetria, parcel·laris cadastral i guia de carrers). També 
entren en aquest grup el planejament urbanístic i les xarxes que normalment gestionen empreses 
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externes (sanejament, abastament ...). Aquestes cartografies serveixen a nombrosos departaments o 
àrees de servei. Des del punt de vista de la seva explotació SIG es poden establir dos subgrups: 

(1) Informació de baseInformació de baseInformació de baseInformació de base: si bé es carreguen a la base de dades geogràfica per servir a la resta de 
departaments o àrees de servei, són elements on la única finalitat i raó de ser és la seva pròpia 
geometria. És a dir, s'utilitzen com capes de fons i no es poden seleccionar. És el cas de les 
capes de la Cartografia Topogràfica de base Oficial (CTO). 

(2) Informació de gestióInformació de gestióInformació de gestióInformació de gestió: són les capes d'aquestes cartografies temàtiques amb elements que li serà 
assignada una codificació adient, a partir de la qual, es relacionen amb la seva informació 
alfanumèrica i documental. És el cas de les parcel·les cadastrals, les classes de sòl, les 
qualificacions urbanístiques, les línies i punts de xarxes, etc. 

Cadascuna d'elles necessita unes accions de depuració i/o sistematització diferents sobre la 
informació original per poder ser emmagatzemades a la base de dades geogràfica, que pel seu 
volum i complexitat són les tasques de manteniment més laborioses. 

El sistema ha de contemplar la inclusió de funcionalitats si és possible sobre les pròpies eines CAD i 
SIG de la casa, que facilitin aquestes tasques (validació de geometries tolerades, validació de 
codificació d'elements, assistents basats en regles de negoci). 

� Els elements geogràfics aïllats són aquells que gestionen els diferents departaments o àrees de servei 
periòdicament, i que es representen amb elements gràfics senzills i d'ubicació aproximada sobre les 
cartografies bàsiques (punts d'arbrat, punts de contenidors, punts d'elements del mobiliari urbà, punts 
o àrees d'ocupació de la via pública, punts d'una guia ciutadana ...). Per les seves característiques 
haurien de poder ser mantinguts gràficament des de la interfície de les eines del SIT i en temps real 
(sense passar per la delineació CAD) via Web Services, pels propis usuaris de cadascuna de les àrees 
de servei. 

 

� Informació documentalInformació documentalInformació documentalInformació documental    

� La informació documental és tota aquella que complementa la informació d'un element. Són fitxers 
públics en diferents formats (normalment PDF) consultables des d'on es requereixi Intranet i / o 
Internet). 

� L'ideal és que els documents consultables des de les eines del SIT es vinculin als elements des de la 
seva pròpia interfície, però s'emmagatzemin en un repositori corporatiu (base de dades documental) 
perquè puguin servir a altres propòsits evitant duplicitats dins de l'organització. Les eines del SIT per 
tant haurien integrar-se amb el gestor documental corporatiu per fer ús d'aquesta eina transversal.. 

2.2. 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 A3 DEL MODEL FUNCIONAL 
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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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2.3. 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 (front-office): 

� 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 



 

Ajuntament de Figueres Novembre de 2012 

 Pàgina 32 

2.3.1.2.3.1.2.3.1.2.3.1. El nucli i la qualitat de la dada territorialEl nucli i la qualitat de la dada territorialEl nucli i la qualitat de la dada territorialEl nucli i la qualitat de la dada territorial    

Un sistema d'informació territorial és totalment ineficient si les seves dades estan desactualitzades, disperses, 
repetides, incompletes, inconnexes o incorrectament georeferenciades, respecte a una base comuna. 

Per això és imprescindible garantir la seva qualitat a través de: 

 

� La implementació d'una política i gestió depolítica i gestió depolítica i gestió depolítica i gestió de    llllaaaa    Dada únicDada únicDada únicDada únicaaaa per les dades que han d'estar sincronitzades 
amb la seva informació corporativa alfanumèrica (Adreces i Persones o Tercers). 

� La utilització d'un repositori únic i normalitzatrepositori únic i normalitzatrepositori únic i normalitzatrepositori únic i normalitzat. Els continguts intrínsecs als Sistemes d'Informació 
Geogràfica que es considerin corporatius han de ser allotjats, administrats, tutelats i servits a la 
corporació sota les mateixes premisses que la resta de censos, padrons i bases de dades corporatives. 
Han d’allotjar-se en un repositori únic i normalitzat que s'anomena Base de Dades Geogràfica (BDG). 

� La convergència de les diferents cartografies bàsiquesconvergència de les diferents cartografies bàsiquesconvergència de les diferents cartografies bàsiquesconvergència de les diferents cartografies bàsiques (Base Topogràfica Oficial, parcel·lari cadastral i 
planejament urbanístic), tant des del punt de vista de la seva georeferenciació com del seu nivell 
d'actualització (bolcat diari de les alteracions que es van produint com a conseqüència del 
desenvolupament urbanístic i les modificacions de la propietat, sigui per actuacions puntuals com per 
àmbits). 

Assolir aquest objectiu de qualitat (o intentar assolir-lo en la mesura del possible) implica la corresponsabilitat de 
les diferents àrees involucrades i la participació activa en la definició de processos i fluxos, així com capacitació 
del personal sobre les pautes marcades per al seu manteniment continu. 

Es descriuen a continuació les actuacions per implementar el nucli de dades territorials i garantir que compleixi 
amb els tres aspectes de qualitat descrits, matisant que en aquest punt l’Ajuntament de Figueres fa temps que 
treballa en la direcció correcta: 

 

� Establir convenis d'intercanvi d'inEstablir convenis d'intercanvi d'inEstablir convenis d'intercanvi d'inEstablir convenis d'intercanvi d'informació territorial amb agents externsformació territorial amb agents externsformació territorial amb agents externsformació territorial amb agents externs    

Es requerirà d'assistència tècnica especialitzada, interna o externa, en tot el necessari perquè 
l'Ajuntament pugui establir amb altres administracions, institucions i empreses implicades, els acords, 
convenis i protocols que siguin de menester per garantir els fluxos i tràfecs d'informació en el intercanvi 
d'informacions de caràcter territorial. Aquesta tasca inclourà com a mínim els següents: 

� Redacció de les especificacions tècniques que hauran de regir en l'estructuració de tots els fons 
cartogràfics municipals. 

� Definició de les metodologies i procediments que permetin estructurar tot el territori municipal al 
mínim cost. 

� Definició dels protocols d'intercanvi amb altres companyies externes que gestionin béns i recursos 
que afecten el territori. 

� Participació i assessorament en l'assumpció de la funció recaptatòria per personal municipal, així com 
en la formalització d'un nou conveni amb la Direcció General de Cadastre. 

 

� Adaptar i estructurar la informació territorial Adaptar i estructurar la informació territorial Adaptar i estructurar la informació territorial Adaptar i estructurar la informació territorial amb vista a la convergència entre cartografiesamb vista a la convergència entre cartografiesamb vista a la convergència entre cartografiesamb vista a la convergència entre cartografies    

� Treballs específics d'adequació (bolcat de cadastre sobre topogràfic, bolcat de planejament sobre 
topogràfic, etc.), D'actualització (vols, treballs topogràfics, etc.), De nova generació (ortofomapa, 
inventari de mobiliari urbà, etc) 
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� Inclusió d'informació territorial relativa als àmbits de gestió dels espais urbans que són de domini 
públic (vials, carrers, parcs, places, zones monumentals, etc.) Que es representaran sobre la 
cartografia de base existent, es pretendrà, així mateix, incorporar al projecte tots els àmbits que sigui 
possible, sempre que es disposi dels mitjans tècnics i humans que permetin el seu manteniment 
posterior. 

 

� Construir la BDG normalitzadaConstruir la BDG normalitzadaConstruir la BDG normalitzadaConstruir la BDG normalitzada    

La BDG haurà de comptar com a mínim els continguts: 

� Cartografia de base municipal: topografia (planimetria i altimetria), ortofotomapes, models digitals del 
terreny, estructura normalitzada de carrers, índex toponímic, límits municipals, divisions censals i 
administratives. 

� Estructura de la propietat (Cadastre): geometria poligonal i codificació normalitzada de subparcel·les, 
parcel·les i illes cadastrals urbanes, geometria poligonal i codificació normalitzada de subparcel·les, 
parcel·les, polígons cadastrals i descomptes de rústica. 

� Planejament urbanístic: delimitacions geomètriques i codificacions de les cobertures o nivells del 
PGOU. Classes de sòl, qualificacions (zones d'ordenació detallada i sistemes), àmbits de 
desenvolupament, protecció del patrimoni (catàlegs) ... 

� Estructura del subsòl i de superfície: registres gràfics amb topologia dels elements que componen 
totes les xarxes municipals de caràcter públic i privat. Abastament, sanejament, xarxa elèctrica d'alta, 
mitja i baixa tensió, xarxa de subministrament de gas, xarxes de telecomunicacions: (telèfon, TV, 
cable, etc.), Enllumenat públic, xarxa semafòrica, xarxa contra incendis, hidrants, infraestructures 
ferroviàries ... 

� Estructura de l'espai públic: continguts territorials de l'espai públic destinat al trànsit rodat i als 
vianants; localització del directori de comerços, equipaments públics i serveis municipals; inventari 
complet dels elements ubicats a la via pública (contenidors, mobiliari urbà, arbrat, parterres , etc.) 

� Catàleg de metadades: Les metadades són les dades sobre les dades que descriuen el contingut, la 
qualitat i les condicions d'elaboració de les entitats cartogràfiques. És important que la BDG inclogui 
des dels seus inicis un catàleg digital i normalitzat (segons la ISO19115) de metadades, i per tant, 
s'haurà de crear una estructura de taules adequada a la base de dades cartogràfica a aquest efecte. 

 

� Definir els protocols de manteniment especialment quan impliquen fluxos interdepartamentalsDefinir els protocols de manteniment especialment quan impliquen fluxos interdepartamentalsDefinir els protocols de manteniment especialment quan impliquen fluxos interdepartamentalsDefinir els protocols de manteniment especialment quan impliquen fluxos interdepartamentals    

Els manteniments que impliquen fluxos interdepartamentals s'ha d'acotar clarament mitjançant protocols 
al qual s'han d'ajustar els responsables tècnics de les diferents àrees implicades. L'exemple més clar és el 
manteniment del carrer corporatiu de forma sincronitzada (dada territorial i dada alfanumèric). 

Hi ha d'haver una oficina o equip de treball responsable d'identificar la dada corporatiu de manera 
unívoca, evitant així susceptibilitats a la resta de l'organització a l'hora de treballar amb una determinada 
informació. 

L'entrada d'informació corporativa en el sistema es produeix per diversos canals: manualment, paper, 
finestreta, a partir d'altres sistemes externs d'informació (Ens de Serveis Tributaris, DGC, DGT, INE, 
Promotors i constructors, Equips redactors d'Urbanisme, Companyies externes ..., etc.) L'entrada 
d'aquesta informació es produeix per qualsevol dels canals previstos, però s'ha de revisar, estructurar i 
normalitzar, si cal, per garantir la qualitat de la dada territorial. 

Serà d'especial importància aconseguir coordinació interna amb la resta de departaments involucrats, 
especialment Urbanisme i Cadastre, així com amb les empreses concessionàries i col·laboradores 
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2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2. El SIT CorporatiuEl SIT CorporatiuEl SIT CorporatiuEl SIT Corporatiu    

Comprèn la gestió específica de cada àrea o departament que tingui necessitats de gestió territorial, com a mínim 
haurien de ser les següents: 

� Gestió Gestió Gestió Gestió administrativa i econòmica a través de la integració amb l'ERPadministrativa i econòmica a través de la integració amb l'ERPadministrativa i econòmica a través de la integració amb l'ERPadministrativa i econòmica a través de la integració amb l'ERP    

Pot emprar el visor corporatiu que s'adquireixi i s’implanti, i la integració s'hauria de dissenyar amb 
tecnologia Web, necessàriament. 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. 

� La consulta no s'ha de limitar a la informació alfanumèrica de les aplicacions (Gestió Tributària, base de 
dades Ciutat o d’adreces, Base de Dades Tercers o persones, Població i Expedients), també ha de 
permetre accedir a la informació gràfica procedent de la cartografia a través de la parcel·la, generar i 
imprimir mapes temàtics i extreure documents i cèdules catalogats. 

� Gestió urbanística Gestió urbanística Gestió urbanística Gestió urbanística a través de la publicació del planejament vigent per a la consultaa través de la publicació del planejament vigent per a la consultaa través de la publicació del planejament vigent per a la consultaa través de la publicació del planejament vigent per a la consulta    

El planejament urbanístic afecta directament l'estructuració del teixit territorial i, en concret, a la 
potenciació de la difusió de les dades territorials cartogràfiques, tant a nivell intern com extern. 

El projecte ha d'incloure el disseny i posada en marxa d'una solució vertical que abasti tots els aspectes 
inherents a la càrrega, Edició, Manteniment i Publicació interna (Intranet) i externa (Internet) del POUM i 
resta de figures de planejament derivat, amb consulta de documentació oficial dels expedients de 
planejament (plans, normativa, fitxes i informes) i possibilitat de generar informes a nivell de parcel·la. 

� Gestió de l'ocupació de la via públicaGestió de l'ocupació de la via públicaGestió de l'ocupació de la via públicaGestió de l'ocupació de la via pública    

Entorn de relació personal i professional entre l'administració i els actors implicats: ciutadans i empreses. 
Mitjançant un nou entorn virtual es pretén que cada persona o empresa disposi d'un nou canal d'accés a 
les informacions que l'organització té d’aquestes actuacions, podent operar amb les mateixes i consultar 
el seu estat, evolució i calendari. 

Creació i edició de zones ocupades per una actuació o afectació i ubicació d'elements de detall dins de la 
mateixa, sobre la cartografia en entorn web. Gestió d'actuacions i afectacions. Generació de fitxes de 
detall per cada actuació. Característiques, descripció, control de dates, persones implicades, rangs 
horaris, estats de tramitació i de cobrament i altres informacions relacionades. Històrics d’ocupacions. 
Relació amb adreces sota llicència d'activitats i d'obres generadores d'actuacions a la via pública. 
Generació de rebuts pel cobrament de taxes. Connexió amb el sistema de recaptació. 

� Gestió dels inventaris de xarxes, infraestructures i mobiliari urbàGestió dels inventaris de xarxes, infraestructures i mobiliari urbàGestió dels inventaris de xarxes, infraestructures i mobiliari urbàGestió dels inventaris de xarxes, infraestructures i mobiliari urbà    

Contemplarà les tipologies d'equipament urbà (bancs, papereres, fanals i altres artefactes d'il·luminació, 
contenidors de residus (tractats com un element més), senyalització, elements de demarcació vial, 
semàfors, torres de ventilació, escocells, bústia de correus, arbres etc .). També la definició dels protocols 
d'intercanvi amb les companyies de manteniment de les xarxes que transcorren pel municipi per a la seva 
incorporació al sistema municipal: Aigua, Sanejament, Gas, Telèfon, Elèctrica, enllumenat públic, Reg, 
Semaforització, etc. 

De forma comuna a totes les tipologies, es construirà una gestió transversal d'incidències, ordres treball, 
planificació de tasques que connecti de forma integrada amb el sistema de queixes i suggeriments 
municipal. 

L'usuari mantenidor / configurador podrà incorporar lliurement la quantitat d'elements que gestionarà, 
agrupar-los en tipus i definir els continguts de les fitxes de detall de cada tipus. 
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Cal disposar d’un mòdul transversal que permeti definir tants àmbits de gestió com siguin necessaris, per 
anar construint gradualment diversos àmbits de gestió tècnica referida a infraestructures, xarxes, mobiliari 
urbà, arbrat, etc. 

� Gestió del cadastre gràficGestió del cadastre gràficGestió del cadastre gràficGestió del cadastre gràfic    

Contemplarà la càrrega del parcel·lari cadastral per a la seva visualització a la Intranet de la corporació, 
enllaç en temps real amb l'Oficina Virtual de Cadastre a través de Serveis Web, integració amb la gestió 
cadastral alfanumèrica per enllaçar les parcel·les gràfiques amb les Unitats constructives, finques i 
càrrecs, integració amb la Gestió cadastral (expedients d'alteració, localització d'edificació il·legal, etc.) 

Publicació en web de fitxes informatives (Cèdula cadastral). 

Protocol per obtenir un mapa de valoracions del sòl i immobles d'acord amb una estructura jeràrquica 
(ciutat, barri, districte, zona, ...). 

Possibilitat de visualització des de la parcel·la gràfica cadastral els croquis de planta (CU-1), en el moment 
que la corporació disposi d'aquests documents. 

� Manteniment remot amb Manteniment remot amb Manteniment remot amb Manteniment remot amb dispositius mòbilsdispositius mòbilsdispositius mòbilsdispositius mòbils    per als elements puntuals de la via públicaper als elements puntuals de la via públicaper als elements puntuals de la via públicaper als elements puntuals de la via pública    i altri altri altri altres inventarises inventarises inventarises inventaris    

Aquesta actuació va encaminada a afavorir i protegir la inversió, traslladant el SIG corporatiu més enllà 
dels despatxos de gestió i d'Internet, permetent la presa de dades in situ, per a la realització i 
manteniment dels diferents inventaris existents en la via pública. 

També l'ús dels dispositius mòbils afavorirà la inspecció proactiva i la gestió i elaboració dels atestats de 
la policia municipal. 

� Assistents per a l'edició de les cartografies bàsiques sobre la seva eina d'origenAssistents per a l'edició de les cartografies bàsiques sobre la seva eina d'origenAssistents per a l'edició de les cartografies bàsiques sobre la seva eina d'origenAssistents per a l'edició de les cartografies bàsiques sobre la seva eina d'origen    

Els assistents CAD i les eines d’edició SIG de sobretaula, estan concebudes com a eines estàndard per a 
la càrrega i el manteniment (edició) de la informació de la base de dades gràfica (BDG) que suportarà la 
solució adquirida. Es basen en l'ús de programari específic, però s'inscriuen en una arquitectura de 
programari que inclou altres elements i que aprofita el concepte de SOA (Service Oriented Architecture, 
Arquitectura Orientada a Serveis). Gràcies a aquesta concepció, constitueixen un sistema flexible i 
interoperable, de manera que és possible escollir amb quin programa CAD es vol treballar (AutoCAD o 
Microstation) i amb el sistema gestor de bases de dades (Oracle, SQL Server, etc.) que es disposi. 

Els assistents CAD són, per tant, una solució genèrica per certs tipus d’edició i manteniment. Amb un 
mòdul de configuració, podrà proveir el sistema de paràmetres suficients per ajustar el seu funcionament 
a la majoria de necessitats específiques de diferents entorns funcionals i tecnologies subjacents, com el 
de la gestió de la via pública o el de l'urbanisme, fins i tot. En alguns casos, com en aquest últim, la seva 
funcionalitat es completarà amb la incorporació de mòduls addicionals. 

2.3.3.2.3.3.2.3.3.2.3.3. El El El El GGGGeoportaleoportaleoportaleoportal    

El seu principal objectiu és difondre i distribuir la informació territorial per Internet. La solució s'ha de basar en la 
plataforma de visualització SIG per Internet i ha de estar capacitat per publicar qualsevol dada territorial sota la 
consideració del concepte “Open Data” 

La cartografia a traslladar cap al ciutadà no pot ni ha de ser complexa. S'ha de publicar una imatge cartogràfica de 
la ciutat simplificada i atractiva visualment, però sense perdre qualitat i precisió. S'hauran escometre les 
adaptacions necessàries per construir aquesta imatge i que compleixi amb una sèrie de requisits que permeten el 
seu ús des d'un visor lleuger Internet. 

Des del Geoportal es poden publicar diferents informacions territorials. La més usual és la Guia Ciutadana 
(transport públic, hotels, farmàcies, rutes turístiques, parcs i jardins ....), però també es pot publicar a través de 
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diferents visors el planejament urbanístic, informació sobre promoció econòmica amb localització d'activitats i 
indústries, un portal d'entrada d'incidències a la via pública per part del ciutadà, etc. 

2.3.4.2.3.4.2.3.4.2.3.4. La IDELa IDELa IDELa IDE    

Entenem per IDE (Infraestructura de Dades Espacials) un conjunt de dades, metadades i serveis relatius a l'àmbit 
espacial, subjectes als estàndards OGC i difosos per les noves tecnologies. A través del seu geoportal, 
l'Ajuntament pot fer ús d'aquests protocols i estàndards que garanteixen l'ús senzill, interoperabilitat i accessibilitat 
necessaris per oferir serveis de qualitat als ciutadans interessats i empreses involucrades. 

2.3.5.2.3.5.2.3.5.2.3.5. Altres actuacionsAltres actuacionsAltres actuacionsAltres actuacions    

� Redacció d’un pla de comunicació Redacció d’un pla de comunicació Redacció d’un pla de comunicació Redacció d’un pla de comunicació de SIG de l’ajuntament, encarregat a especialistes en matèria de 
comunicació si fos possible.    

� Planificar el desplegament de les Planificar el desplegament de les Planificar el desplegament de les Planificar el desplegament de les línieslínieslínieslínies    d’actuacid’actuacid’actuacid’actuacióóóó    en el temps, en base a les prioritats que s’estableixin, 
per establir el full de ruta de desplegament del projecte....    

� Definir el Pla d’inversionsDefinir el Pla d’inversionsDefinir el Pla d’inversionsDefinir el Pla d’inversions,,,,    amb precisió, i dels esforços interns i externs per assolir els objectius....    
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3. Model tecnològic 

Els subsistemes conceptuals descrits al capítol anterior 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, es més baix que el d’un 
desenvolupament intern, que requereix recursos de desenvolupament i un període de temps llarg fins arribar a la 
maduresa. 

3.1. Característiques generals 

La plataforma SIG sobre la que recolzés el 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. 

� Multi-connector. Accés a múltiples formats ràster i vectorials, si cal de forma simultània. 

� Aplicació 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. 

� Basat en llenguatges, formats i protocols de comunicació estàndards (html, http, xml, soap, svg, 
javascript...) com a base tecnològica per al desenvolupament. 

� Ha de complir 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 (s’hauria d’integrar amb el Genesys) mitjançant paràmetres a la URL i/o 
mitjançant una API 

� Amb mecanismes de seguretat. Gestió d’usuaris i permisos integrada amb la que utilitzin les aplicacions 
de l’ERP municipal (Genesys, en aquest cas). El SIG no ha de permetre accedir als usuaris a dades que la 
política de seguretat de l’Ajuntament no els autoritzi a consultar. 

Aquesta plataforma SIG hauria d’integrar-se amb el carrerer municipal. Probablement, l’opció més senzilla en 
aquest sentit seria el mòdul SIG de Genesys. No obstant, caldria valorar si compleix també amb la resta de 
requisits. En qualsevol cas, qualsevol plataforma SIG hauria de poder integrar-se amb les aplicacions de Genesys 
via els webservices d’aquest últim. 
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3.2. Recomanacions al model tecnològic 

El model tecnològic de les aplicacions complirà les següents premisses: 

� La solució tecnològica escollida ha de suportar diferents gestors de base de dades relacionals, com a 
mínim Oracle i ser transparent en explotació al format concret d'emmagatzematge utilitzat: ESRI, 
Geomedia, Oracle Spatial o GDO. 

� Recomanable, que no imprescindible, que el sistema a implantar sigui. Net seguint els estàndards de la 
plataforma de Microsoft. Són de menor cost d'implantació, menys sensibles als canvis evolutius de les 
versions que els basats en Java. 

� En el cas d’escollir la plataforma tecnològica .NET, el servidor d'aplicacions hauria de ser Internet 
Information Server de Microsoft (IIS) si s'opta per tecnologia .Net.  

� Separació en dos servidors dels entorns Internet i Intranet. Una configuració d'aquest tipus augmentarà la 
seguretat de la solució, separant els serveis oferts als ciutadans a través d'Internet dels serveis 
accessibles pels empleats de l'Ajuntament. 

� El servidor web de la DMZ només donarà servei de SIG a les connexions des d'Internet. Aquest servidor 
WEB utilitzarà les peces necessàries per publicar com són els visors Internet, un servidor de mapes 
específic, els Web Services OGC necessaris, el Gestor de Continguts, etc. 

En principi, el servidor de bases de dades per als dos servidors de SIG serà el corporatiu de l'Ajuntament. En casos 
puntuals i sempre depenent de la solució SIG escollida, pot ser possible que el servidor de bases de dades 
d'Internet sigui un altre diferent (cas en què els projectes d'Internet i Intranet no hagin compartir dades). Si es 
donen aquestes premisses es podria utilitzar el servidor de base de dades utilitzat pel gestor de continguts i ubicat 
a la DMZ. 

Encara que és possible que el servidor web no utilitzi el mateix Servidor de Mapes que a la Intranet, cas 
perfectament possible, però no recomanada pels següents motius: 

� Major latència en els temps de resposta 

� La combinatòria es molt amplia, però per posar un exemple... si utilitzem el servidor ArcGIS Server d'ESRI, 
a la Intranet i un servidor de mapes Open Source a la DMZ, el servidor web de la DMZ haurà d'accedir a 
una carpeta de l'anterior per recuperar el mapa generat. Aquest accés representa un risc per a la 
seguretat. 

Diferents aplicacions territorials podrien coexistir en el mateix servidor o bé estar en dues màquines separades. Si 
la càrrega de treball ho permet, la nostra recomanació és que s'intenti la coexistència en el mateix servidor, 
excepte per al gestor de Base de Dades. Amb això evitem latències, per connexions entre les diferents màquines. 
Al tenir els dos servidors de mapes en diferents servidors ens permet suportar un major nombre de connexions i 
una major càrrega de treball. 

Encara que no és imprescindible, si és recomanable per al servidor web de la DMZ la incorporació d'un servidor 
Proxy Invers que filtri els accessos a URL d'aquest servidor. 

No pretenem anar més enllà de donar quatre recomanacions. Haurà de ser el Servei d’Informàtica qui acabi de 
dissenyar el mapejat de l’arquitectura de la forma alineada d’acord amb la realitat tecnològica de l’Ajuntament 
Figueres. 
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3.3. Arquitectura Física 

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 (VMWare, XenServer, Hyper-V), segons les 
necessitats d'escalabilitat presents i en el futur.    

 

Consideracions i aspectes comuns a totes les configuracions: 

� Servidor de base de dades: Servidor de base de dades: Servidor de base de dades: Servidor de base de dades: En tots els tipus de desplegament es considera (i recomana) que el servidor 
de bases de dades estigui en una màquina separada o en diverses màquines en clúster, amb el màxim 
d'elements maquinari redundats, amb dedicació exclusiva a aquesta funció i sota plataformes a 64 bits.    

� ServeisServeisServeisServeis    accessibles des d'Internet: accessibles des d'Internet: accessibles des d'Internet: accessibles des d'Internet: Les funcionalitats que el nou SIG pugui oferir Via Internet (bàsicament a 
ciutadans i entitats públiques i privades) partiran d'un servidor situat a la DMZ i que tindrà accés a les 
màquines de negoci (i aquestes a les dades) a través d'elements tallafocs. En aquest servidor tindrem 
únicament la capa de presentació de les funcionalitats externes.    

� Connectivitat entre servidors: Connectivitat entre servidors: Connectivitat entre servidors: Connectivitat entre servidors: En la mesura del possible s'ha de potenciar una bona comunicació de xarxa 
entre les màquines que formen el sistema. És recomanable comptar amb un o diversos switches d'alta 
velocitat i dedicat per les peticions internes al sistema (entre negoci i dades o entre presentació i negoci si 
procedís).    

3.3.1.3.3.1.3.3.1.3.3.1. Increment de seguretat amb Sistemes de Proxy InversIncrement de seguretat amb Sistemes de Proxy InversIncrement de seguretat amb Sistemes de Proxy InversIncrement de seguretat amb Sistemes de Proxy Invers    

No és imprescindible però recomanem la instal·lació d'un servidor que actuï de Proxy Invers per poder realitzar un 
filtre bàsic de les URL. Aquest control ens permet bloquejar o donar accés a certes URL segons si la petició arriba 
des d’Intranet o d’Internet. 

El següent exemple ens permet veure els avantatges de disposar d'un Proxy Invers: 

� Configurem el tallafocs perquè qualsevol petició que arribi a una adreça IP concreta des d'Internet o la 
LAN pel port 80 sigui redirigida cap al servidor intermediari Invers (si existeix) o bé cap al servidor web de 
la DMZ si no existeix el Proxy Invers . 

� En un entorn de seguretat en què no es disposi d'un proxy invers, totes les peticions que ens arribin a 
aquesta adreça IP pel port 80 tant des d'Internet com des de la LAN, són redirigides al servidor web. Són 
les aplicacions instal·lades en aquest servidor Web les que han de permetre l'accés a certes parts de 
l'aplicació i restringir l'accés a la resta de l'aplicació mitjançant procediments addicionals de validació i 
control. 

� En un entorn de seguretat on hi ha un proxy Invers, totes les peticions que arriben pel port 80 són 
redirigides i filtrades per aquest proxy. En aquest servidor Proxy és on podem definir regles per les 
diferents URL que s'aplicaran a no segons sigui l'origen de la petició (Intranet / Internet). Així accessos a 
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URL que no estan explícitament definides dins el Proxy Invers són descartades i per tant ja no arriben al 
Servidor Web. Podem definir filtres que permetin l'accés a URL des de les estacions de treball de la LAN i 
permetre o prohibir l'accés a aquestes mateixes URL si aquestes peticions vénen des d'Internet. 

Com a servidor Proxy Invers es té experiència positiva amb l’IsaServer 2006, que a més d'actuar com Proxy també 
és un Tallafocs. Això millora el nivell de seguretat per disposar de dos sistemes tallafocs de tecnologies diferents 
col·locats un a continuació de l'altre. Qualsevol intent d'aprofitar una vulnerabilitat en un dels tallafocs serà 
bloquejat per l'altre sistema tallafocs. 

Si el servidor Proxy disposa de dues plaques de xarxa, podem definir dues xarxes independents dins la nostra 
DMZ de manera que una xarxa connecti amb el servidor intermediari amb el servidor web i l'altra xarxa connecti 
del servidor intermediari amb el tallafocs. Per tant, tot accés cap al servidor web ha de passar pel servidor 
intermediari, i tots els accessos del servidor web cap a qualsevol altre servidor, també haurà de parar pel servidor 
Proxy. 

Vegem a continuació els esquemes que tindríem si optem per una configuració d'un servidor amb i sense un proxy 
Invers. 

 

ENTORN DE SEGURETAT AMB TALLAFOCS I SENSE PROXY INVERS. 
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ENTORN DE SEGURITAT AMB TALLAFOCS I PROXY INVERS. 

 
 

3.4. Requeriments dels equips servidors 

En aquest apartat presentem el detall de la nostra proposta de requeriments, que deu considerar-se orientativa i de 
mínims, dels servidors necessaris per al desplegament del SIT corporatiu de Figueres. 

Les aplicacions s’hauran de poder desplegar sobre: 

�  Servidors físics (desplegament tradicional i que requereix d'un important nombre de servidors) 

� Servidors virtuals (desplegament sobre una plataforma de virtualització) 

� Combinació de servidors físics i servidors virtuals 
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Un mapeig de mínims, per a cobrir una primera fase del desplegament del SIG Corporatiu podria ser el següent:  

� Un Servidor Web en DMZ 

� Un Servidor Intranet corporatiu dedicat o virtualitzat amb dimensionament suficient, 

� El Servidor de Base de Dades Oracle Corporatiu 

� Una DMZ formada per un Firewall 

 

 

3.4.1.3.4.1.3.4.1.3.4.1. Característiques dCaracterístiques dCaracterístiques dCaracterístiques delelelelssss    ServidorServidorServidorServidorssss    WebWebWebWeb    

El servidor web necessari per les aplicacions de cara a Internet ha d'estar ubicat a la DMZ. 

Les aplicacions a desplegar hauran de disposar d'una sèrie de serveis públics per tant accessible a través 
d'Internet i també disposar d'una sèrie de serveis interns que han de ser visibles únicament des de la LAN. Segons 
hem comentat anteriorment, i amb la finalitat de millorar la seguretat, és recomanable separar aquestes dues 
funcionalitats en servidors diferents. 

També és molt recomanable, encara que no és imprescindible, que l'accés al servidor web de la DMZ estigui filtrat 
i controlat per un servidor actuant de Proxy Invers, com ja hem descrit. 

Com els servidors Web han de donar servei a aplicacions de SIG que publiquin les “Open Geodata”(Guia 
ciutadana, Publicació Urbanisme, Ocupacions de la Via Pública, etc.) És molt important que aquests servidors 
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incorporin una bona placa gràfica. Aquest component maquinari té influència en el rendiment de l'aplicació de SIG 
durant els processos de generació dels mapes, pel fet que molts Servidors de Mapes utilitzen recursos de la 
targeta gràfica per descarregar al processador central. 

Com a configuració mínima es recomana un servidor web, biprocesador quad core a 2,53 GHz o superior, de 4 a 8 
GB de RAM amb capacitat d'ampliació, 2 discs SAS 146 GB a 10,000 RPM en RAID-1 per S.O., doble adaptador 
Gigabit Ethernet 100/1000, fonts d'alimentació redundants i Sistema Operatiu Microsoft Windows 2008R2 
Standard o Enterprise – 64 bits. 
 

3.4.2.3.4.2.3.4.2.3.4.2. Característiques del Servidor OracleCaracterístiques del Servidor OracleCaracterístiques del Servidor OracleCaracterístiques del Servidor Oracle    

Els requeriments maquinari i programari necessaris per a la instal·lació dels gestors de bases de dades, 
dependran de l'arquitectura d'instal·lació seleccionada, del volum de dades, del nombre de llocs de treball, ... etc i 
són els que es detallen en els manuals d'instal·lació dels gestors de bases de dades de cada un dels fabricants. 

Es altament recomanable fer els desplegaments de gestors de bases de dades en arquitectures de 64 bits. 

Com a configuració mínima es recomana un servidor web, biprocesador quad core a 2,53 GHz o superior, de 12 
Gb de RAM o superior, amb capacitat d'ampliació, 2 discs SAS 300 GB a 10,000 RPM en RAID-1 per S.O., doble 
adaptador Gigabit Ethernet 100/1000, fonts d'alimentació redundants i Sistema Operatiu Microsoft Windows 
2008R2 Standard o Enterprise – 64 bits. 

 

3.4.3.3.4.3.3.4.3.3.4.3. Característiques del SiCaracterístiques del SiCaracterístiques del SiCaracterístiques del Sistema Firewallstema Firewallstema Firewallstema Firewall    

En aquest apartat recomanem unes especificacions orientatives recomanades respecte al sistema Firewall a tenir 
en compte per a la implementació de la zona DMZ: 

 

� Hardware:Hardware:Hardware:Hardware:    

� Processador d’alt rendiment 

� RAM: 512 Mb 

� 4 Interfases: ports 10/100/1000 T-base 

� CaracterístiCaracterístiCaracterístiCaracterístiquequequequessss: : : :     

� Suport per més de 1000 connexions concurrents 

� Alt rendiment dinàmic del tallafocs 

� Capacitats de túnels VPN site-to-site 

� Suport 24x7 
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4. 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. 

4.1. 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. 
• 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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4.2. 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.  

4.3. 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 K€, 
depenent de l’abast i de les solucions escollides. 

  



 

Ajuntament de Figueres Novembre de 2012 

 Pàgina 48 

5. 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 directrius conegudes Objectius clars i directrius conegudes Objectius clars i directrius conegudes Objectius clars i directrius 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 aEficàcia aEficàcia aEficàcia amb la gestió mb la gestió mb la gestió mb 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. 


