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El sistema TIC inclou una plataforma virtual que ofereix un seguit d’eines per
coordinar-se i interaccionar als usuaris del sector de les Indústries Culturals i
Creatives (ICC).
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1. DESCRIPCIÓ

Aquesta plataforma virtual, a la vegada, serveix per gestionar bona part dels
continguts que es mostraran a les webs culturals públiques del mateix sistema
TIC, donant visibilitat al sector (veure Annex III i IV).
La plataforma virtual treballa per:
-

Generar espais de treball i relació digital dins la seva comunitat.

-

Gestionar l’accés segur d’usuaris a través d’un protocol d’accessibilitat i
autenticació.

-

Organitzar i dotar de propietats, eines i funcionalitats als usuaris.

-

Gestionar part de la informació del conjunt de webs culturals.

-

Unificar i optimitzar la centralitat de les dades i la informació cultural digital.

-

Organitzar les dades que s’incorporen al sistema per poder ser avaluades
i donar resultats concrets.

Aquesta plataforma virtual l’anomenarem plataforma EVA i es descriurà al llarg
d’aquest l’annex a través dels següents apartats:
-

Tipus d’usuaris
Tipus de continguts
Eines que ofereix la plataforma virtual EVA
Integracions
Model de dades
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2. USUARIS
Tenint en compte que la plataforma està destinada a la coordinació del sector de
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les ICC s’ha establert una terminologia específica per nomenar els diferents
tipus d’usuaris que interactuen amb la plataforma.
Cada usuari s’identificarà com a únic dins la comunitat digital. Els camps de
dades que els usuaris aniran introduint a mida que interaccionin amb la
plataforma virtual EVA, s’aniran acumulant de forma ordenada, sistematitzada i
homogènia segons el model de dades que es defineixi. Tots els camps de dades
que proporcionin els usuaris quedaran emmagatzemats en un bases de dades
unificada i basada en un model entitat-relació.
El sistema TIC utilitzarà les dades dels usuaris amb el seu consentiment i dins el
marc de la legalitat corresponent per dotar-los de tots els permisos i funcionalitats
que queden descrits en aquest el Plec de Prescripcions Tècniques i els seus
annexes.
2.1. Usuaris-públics
Qualsevol persona que compri entrades, s’inscrigui a cursos, activitats o tallers,
que adquireixi el carnet cultura i/o el carnet de les biblioteques municipals a
través de la plataforma EVA, convertint-se en usuari d’aquesta.
2.2. Usuaris de la comunitat de les ICC
Tots aquells professionals, empreses, equipaments ... de les ICC que vulguin
formar part de la comunitat virtual registrant-se a la plataforma.
Aquests usuaris es divideixen en:
2.2.1. Usuaris-professionals
Persones que treballen en el sector cultural que s’inscriuen a la plataforma.
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Un professional té l’opció de convertir-se en un usuari agent quan treballi per
compte propi i realitzi activitat cultural.
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Un professional es vincula als agents quan hi té una relació laboral.

Un professional és també públic en tant pot comprar entrades, inscriure’s a
cursos, etc...
2.2.2. Usuaris-agents
Qualsevol entitat (pública o privada) del sector de les Indústries Culturals i
Creatives (ICC), que realitzi una activitat cultural o creativa amb seu a la
província de Girona o vinculada a aquest territori.
Poden ser agents les societats mercantils públiques i privades, però també les
associacions, les fundacions, les cooperatives, els professionals autònoms, etc.
L’agent tindrà un usuari únic però podrà gestionar usuaris-equipaments i usuarisgrup d’activitats o usuaris-grups de professionals, tants com en sigui titular. Si es
el cas, aquests seran els seus operadors.
2.2.3. Usuaris-equipament
Sistema cultural equipat gestionat per un agent.
Estan vinculats amb els usuaris-agents que en siguin titulars o els gestionin.
Per exemple: un teatre, un auditori, una escola de dansa ...
Els equipaments vinculats a un agent els considerem els seus operadors.
2.2.4. Usuaris-grup d’activitats
Grup d’activitats culturals gestionades per un agent sota un nom propi.
Estan vinculats amb els usuaris-agents que en siguin titulars o els gestionin.
Per exemple un festival, un cicle, una mostra, una fira, una festa…
Els grup d’activitats vinculats a un agent els considerem els seus operadors.
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Agrupacions de professionals que generen activitat cultural.
Les tipologies de grups de professionals són:
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2.2.5. Usuaris-grup de professionals

1. Companyies
2. Grups de música
3. Col·lectius artístics.
Aquests usuaris es vinculen a un usuari—agent que és l’empresa a través de la
qual facturen. Aquests usuaris es vinculen a un usuari—professional si aquests
formen part del grup. Els grups de professionals vinculats a un agent els
considerem els seus operadors.
2.2.6. Usuari-administrador
La plataforma estarà administrada per un o diversos tècnics de l’Ajuntament de
Girona, a través d’un panell de control.
Es un usuari proporcionat per defecte.
3. CONTINGUTS
Des de la plataforma EVA es gestionaran diferents continguts que els usuaris
habilitats tindran la possibilitat de publicar al conjunt de webs, omplint un
formulari, i en el cas de les publicacions, a la pròpia plataforma.
En aquest apartat es descriuen els diferents continguts que són:
-

Activitats culturals

-

Cursos i tallers

-

Recursos professionals

-

Informació sobre els usuaris

-

Publicacions

-

Continguts culturals en format audiovisual
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Són aquelles activitats culturals i creatives que generen els agents, equipaments,
grup d’activitats.... un dia concret a una hora concreta i oferten al públic general.
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3.1. Activitats culturals

Es publiquen a la web de difusió de l’oferta cultural.
Per exemple: concerts, espectacles, projeccions, conferències...
3.2. Cursos
Són aquelles activitats formatives de l’àmbit cultural i creatiu que generen els
agents, equipaments, grup d’activitats.... i oferten al públic general. Normalment,
tenen un període d’inscripció.
Es publiquen a la web de difusió de l’oferta formativa artística.
Per exemple: cursos, tallers, classes magistrals....
3.3. Recursos professionals
Són recursos professionals que la comunitat de les ICC (professionals, agents...)
generen per la pròpia comunitat i oferten al públic general.
Es publiquen a la web de difusió de serveis i recursos per a la creació i la
producció artística i, en el cas dels audiovisuals, també a la web de difusió de
serveis i recursos per a la producció cinematogràfica.
Per exemple: beques, subvencions, premis, residències, convocatòries de
feina...
3.4. Informació sobre els usuaris
Es tota aquella informació que els usuaris equipaments i grup d’activitats poden
visualitzar públicament sobre ells mateixos a les webs públiques a través d’una
fitxa que contindrà, per exemple: nom, localització, imatge, link a la web....
3.6. Publicacions
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pròpia plataforma perquè la resta d’usuaris n’estigui al cas.
Els usuaris tindran un espai en el seu panell de control on visualitzaran aquestes
publicacions. Per exemple: “Venc un linòleum”, “Busco un formador de circ”...
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Són publicacions que els usuaris de la comunitat de les ICC poden publicar a la

3.5. Continguts culturals en format audiovisual
Són continguts audiovisuals (text i multimèdia) de l’activitat cultural i creativa de
la comunitat de les ICC acompanyats d’uns descripció.
Per exemple: Informació sobre els usuaris, camps de text que es visualitzaran
als conjunt de webs culturals, gravacions de conferències, videoclips de grups,
documentals....
Es publiquen a la web de difusió de continguts culturals en format audiovisual
4. EINES DE LA PLATAFORMA VIRTUAL EVA
La plataforma virtual EVA disposa de les següents eines:
x Accés a la plataforma
x Gestió d’usuaris
x Taulells de control
x Perfils d’usuaris
x Notificacions
x Gestió d’operadors
x Cercadors
x Agenda de programadors
x Publicació de continguts al conjunt de webs culturals
x Avaluació d’activitats
x Valoració d’activitats
x Gestor de publicacions
x Xat
x Gestor de preferències/Recomanem
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x Gestió de carnets culturals
x Tractament de dades
Les eines tenen diverses funcionalitats
Cada tipus d’usuari pot accedir a algunes funcionalitats concretes de cada eina

GRUP D'ACTIVITATS

GRUP DE PROFESSIONALS

ADMINISTRADOR

Accés a la plataforma

EQUIPAMENT

4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.3
4.4
4.5
4.6
4.6.1
4.6.2
4.7
4.8
4.9
4.9.1
4.9.2
4.9.3
4.9.4
4.9.5
4.9.6
4.10
4.11

AGENT

EINES I FUNCIONALITATS / USUARIS

PROFESSIONAL

tal i com mostra aquest quadre:

PÚBLIC
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x Gestor de butlletins

X

X

X

X

X

X

X

Gestió d'usuaris
Validació d'alta d'usuaris

X

Validació, conversió d'usuari pro…

X

Consultar, eliminar o descativar…

X

Assignació de permisos a usuaris

X

Taulells de control

X

X

X

X

X

X

Perfils d'usuaris

X

X

X

X

X

X

Notificacions

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Gestió d'usuaris vinculats
X

Creació de nous usuaris vinculats
Canvi d'usuari vinculat
Cercadors

X

X

Control de continguts
Agenda de programadors

X

Protocol d'accés a l'agenda
Carácterístiques

X

X

X

Cercador

X

X

X

X

Visualització

X

X

X

X

X

Avís de solapaments…

X

X

X

X

X

Publicació de continguts al conjut de webs culturals

X

X

X

Avaluació de les activitats

X

X

X

Publicació

X
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4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18

Valoració de les activitats

X

Gestor de publicacions

X

Xat
Recomanem/Gestor de preferències

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Gestor de butlletins

X

Gestor dels carnets culturals
Tractament de dades

X
X

X

X

X

X

X

4.1. Accés a la plataforma
Qualsevol usuaris podrà accedir/registrar-se a la plataforma a través del sistema
de registre al que s’arribarà a través d’accessos en el conjunts de webs culturals.
4.1.1. Registre
El registre a la plataforma virtual EVA és l’únic camí per accedir a la plataforma.
El registre estarà dividit en dos grans grups:
-

Públics que participen en les activitats de l’oferta cultural i en els cursos i
tallers de l’oferta formativa artística.

-

Comunitat professional de les ICC (agents, professionals, equipaments,
grups de professionals i grup d’activitats)

Es demanarà als usuaris dades bàsiques que seran:
x Nom i cognoms
x El registre de públics
x Correu electrònic
El registre de la comunitat professional de les ICC s’ampliaran la demanda de
dades a partir d’una formulari de registre que serà diferent segons el tipus
d’usuari.
Aquest formulari contindrà diversos camps, alguns dels quals contindran
categories.
El formulari tindrà les corresponents comprovacions dels camps.
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El sistema de registre d’usuaris inclourà l’enviament d’un correu electrònic al
compte introduït per tal que el compte sigui confirmat.
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En tots els casos, el camp clau identificador de l’usuari serà el correu electrònic.

4.1.2. Login
Un usuari registrat i validat específicament a la plataforma virtual EVA, ha de
poder-hi accedir. Disposarà del camp usuari (correu electrònic) i contrasenya.
En cas de ser un usuari públic haurà d’haver validat el seu correu electrònic
accedint al correu que rebrà al seu compte i indicant un contrasenya.
En els cas dels usuaris de la comunitat de les ICC, l’administrador haurà de
validar l’usuari un cop hagi introduït les dades al formulari.
Un cop validat, rebrà un correu electrònic donant-li l’accés a la plataforma
En cas que l’usuari no recordi la seva contrasenya podrà regenerar la
contrasenya en qualsevol moment. Això generarà un altre correu electrònic al
seu compte per tal que regeneri una nova contrasenya.
4.1.3. Logout
Qualsevol usuari que hagi realitzat login a la plataforma virtual EVA podrà fer
logout. En aquest cas serà redirigit a la home.
Al cap de x minuts d’inactivitat, la sessió a la plataforma virtual EVA finalitzarà. I
també serà redirigit a la home.
4.2. Gestió d’usuaris
Es designaran varis administradors de la plataforma. Aquests tindran la propietat
de poder gestionar qualsevol tipus d’usuari des del menú d’usuari.
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notificada, i en el cas de denegacions, l’administrador podrà escriure un missatge
personalitzat amb els motius.
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Qualsevol gestió que suposi un canvi per a l’usuari afectat, li haurà de ser

4.2.1. Validació d’alta d’usuaris
Els administradors seran els encarregats de validar els usuaris de la comunitat
de les ICC que es registrin a la plataforma. Tenen l’opció d’acceptar l’accés de
l’usuari a la plataforma o de denegar-li.
En cas d’acceptar l’accés de l’usuari a la plataforma, s’enviarà correu a l’usuari
amb les dades d’accés.
4.2.2. Validació conversió d’usuari professional a usuari agent
Un usuari professional, si és un professional autònom que realitza activitat
cultural, tindrà la possibilitat des del seu perfil, de fer una petició per convertir el
seu usuari-professional a usuari-agent, adquirint noves funcionalitats que té
aquest tipus d’usuari.
Aquesta petició podrà ser acceptada o denegada pels administradors. En cas
d’acceptació es farà la conversió cap agent. Prèviament a la conversió se li haurà
demanat a l’usuari algunes dades més que seran obligatòries per usuaris agents,
com pot ser el NIF.
4.2.3. Consultar, eliminar o desactivar usuaris
Els administradors, a través d’un llistat d’usuaris de la plataforma, podran
realitzar les següents accions:
x Consultar la informació de qualsevol usuari de la plataforma.
x Eliminar usuaris de la plataforma.
x Desactivar o vetar qualsevol usuari de la plataforma. L’usuari en aquest
cas no seria visible per els altres usuaris de la plataforma, igualment no
serien visibles totes les seves activitats, publicacions, etc.
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través del correu electrònic en el cas del registre i el sistema de notificacions per
la resta.
4.2.4. Assignació de permisos a usuaris
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Les comunicacions de gestió d’usuaris per part dels administradors es farà a

Els administradors podran rebre sol·licituds de permisos per part dels usuaris per
realitzar diferents accions en diferents apartats de la plataforma.
Aquestes sol·licituds les rebran via notificacions i correu electrònic, a partir del
qual podran accedir a la gestió dels usuaris, dins de l’usuari sol·licitant per poder
decidir si assignar-li el permís que demana o denegar-li aquest permís.
També hi haurà altres permisos que l’administrador podrà activar en el cas que
així ho decideixi.
Els permisos que podran assignar els administradors a altres tipus d’usuari
podran ser per exemple:
-

Permís d’accés a l’agenda de programació i publicació d’activitats.

-

Permís de publicació de tallers o cursos.

-

Permís de visualització a directoris de les webs públiques.

-

Permís per valorar activitats.

-

Permís per la publicació de recursos audiovisuals a les webs públiques.

-

Permís per publicar contingut dels usuaris a les webs públiques.

-

Permís per gestionar carnets de biblioteca.

4.3. Taulells de control
Cada usuari disposarà d’un espai on tindrà accés a totes les eines i funcionalitats
que es desenvoluparan i que com a usuari li pertoquen.
Un cop els usuaris accedeixen a la plataforma, el taulell de control és la primera
pantalla que es visualitza.
Els taulells de control seran diferents segons els tipus d’usuaris.
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analítiques sobre les seves activitats i el seu consum cultural.
Els prototips dels taulells de control de cada usuari es poden veure a l’annex II.
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Als taulells de control hi haurà també tota la informació del seu interès, dades

4.4. Perfils d’usuari
Els perfils d’usuari identificaran a tots els usuaris de la plataforma.
Hi haurà 6 perfils d’usuari, tots excepte l’usuari-administrador.
Els usuaris podran accedir en tot moment al seu perfil des de la capçalera de la
plataforma i modificar-lo.
En els perfils d’usuaris hi haurà les dades dels camps que se li han requerit per
registrar-se més d’altres dades que pugui completar en el moment que ho
desitgin.
Per exemple, les dades que un usuari públic podria completar són, entre d’altres:
imatge de perfil, telèfons, enllaços a xarxes socials, web, etc.
Quanta més informació introdueixi l’usuari més informació podrà mostrar al seu
perfil públic.
Els usuaris podran visualitzar els perfils d’altres usuaris, sempre que aquests ho
hagin aprovat, excepte els usuaris-públics.
Els camps dels perfils usuaris-professionals, usuaris-agent, usuaris-equipaments
i usuaris-grup d’activitats es podran visualitzar també en algun apartat del conjunt
de webs, tal i com descriu l’annex III. Els prototips dels perfils d’usuaris es poden
veure a l’annex II.
4.5. Notificacions
Tots els usuari tindran un apartat de notificacions en el seu panell de control. Els
usuaris rebran notificacions derivades de comunicacions directes dels
administradors o d’accions que es realitzen a la plataforma de forma automàtica
4.5.1 Notificacions manuals
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concreta per un usuari de la plataforma. Per tant, podrà escriure el missatge de
la notificació dirigida a un usuari concret.
4.5.2. Notificacions automàtiques
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Un administrador podrà accedir a la gestió d’usuaris i podrà crear una notificació

En aquest apartat es podran visualitzar que es generaran quan:
-

Quan un usuari de la comunitat professional de les ICC es registri a la
plataforma. En aquest cas la notificació la rebran els administradors.

-

Quan un administrador accepti o denegui la sol·licitud d’alta d’ un usuari
de la comunitat professional de les ICC. En aquest cas la notificació la
rebrà l’usuari sol·licitant.

-

Quan un usuari equipament, agent, grup d’activitats o companyia sol·liciti
l’accés a les eines de publicació d’activitats, tallers o cursos, és a dir,
l’accés a les agendes de l’oferta cultural, de programació i de l’oferta
formativa. En aquest cas la notificació la rebran els administradors.

-

Quan un administrador accepti o denegui una petició d’ accés a les eines
de publicació d’activitats, tallers o cursos. En aquest cas la notificació la
rebrà l’usuari sol·licitant.

-

Quan una publicació tingui 5 denúncies de contingut inapropiat. En aquest
cas la notificació la rebran els administradors.

-

Quan hi hagi solapaments d’activitats de la mateixa categoria en un mateix
horari. En aquest cas la notificació es generarà quan un usuari publiqui
igualment, tot i sabent de l’alerta de solapament, a l’agenda de
programació. I la notificació la rebran tots els usuaris afectats pel
solapament.

-

Quan un usuari-agent o usuari-grup d’activitats vulgui programar una
activitat en un equipament que no sigui d’un operador seu (en el cas del
agents) o un operador del seu mateix agent (en el cas dels grup
d’activitats) se li notificarà a l’usuari equipament perquè hi doni permís.

-

Quan un usuari-agent o usuari-grup d’activitats vulgui programar una
activitat a la vía pública. En aquest cas la notificació la rebran els
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acceptar la publicació de l’activitat.
-

Notificar als usuaris dels avisos que es publiquen al gestor de continguts
del conjunt de webs culturals.
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administradors i seran els encarregats de comprovar que tinguin permís i

-

Els usuaris rebran una notificació que tenen activitats per avaluar.

-

Notificació del xat que informarà de la interacció dels usuaris.

4.6. Gestió d’usuaris vinculats
Els usuaris-agents poden tenir vinculacions amb els usuaris-equipament,
usuaris-grup d’activitats i usuaris-grups de professionals. Un usuari-agent podrà
gestionar els altres usuaris que té vinculats per els següents motius:
x Als usuaris-equipaments perquè en són titulars o els gestionen.
x Als usuaris-grup d’activitats perquè els gestionen.
x Als usuaris-grup de professionals perquè els gestionen.
Quan existeix aquest vincle els considerem usuaris-agent administradors
d’usuaris vinculats.
Quan es registri un usuari-equipament, un usuari-grup d’activitats o un usuarigrup de professionals se li demanarà quin és el seu titular (usuari-agent).
El CIF/NIF serà el camp que els vincularà.
Un usuari-agent, al seu panell de control, o des del menú corresponent,
visualitzarà els seus usuaris vinculats, que podrà administrar operadors (grup
d’activitats, equipaments o grup de professionals). En podrà donar d’alta de nous
o editar els ja existents.
4.6.1. Creació de nous usuaris vinculats
Un agent podrà crear nous operadors que correspondran a usuaris equipaments,
grup d’activitats o companyies que n’és titular o gestiona.
L’alta d’aquests usuaris, es farà a través d’un formulari, on s’indicarà prèviament
el tipus d’usuari. En funció d’aquest tipus d’usuari es demanarà la informació
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registre d’usuaris. El camp CIF de l’agent no caldrà demanar-se perquè la
vinculació dels nous usuaris es farà directament amb l’agent que els ha creat.
Un cop s’hagi creat l’usuari de l’operador vinculat, i l’administrador l’hagi validat,
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requerida segons aquests, de la mateixa manera que es fa en els formularis de

s’enviarà al correu electrònic (que haurà de ser únic a la plataforma) la informació
de les dades d’accés a la plataforma a aquest nou usuari operador.
4.6.2. Canvi d’usuari vinculat
Un usuari-agent pot gestionar els usuaris que té vinculats amb aquesta
funcionalitat.
L’agent podrà canviar d’usuari ràpidament sense haver de fer logout del seu
usuari, i després fer login als seus usuaris vinculats.
Per tan, aquesta funcionalitat tindrà les següents consideracions:
-

Un usuari agent podrà iniciar un canvi d’usuari a qualsevol usuari dels que
tingui vinculats, un cop fet el canvi d’usuari estarà a dins del compte
d’usuari seleccionat. Exactament com si l’usuari vinculat hagués fet login
a la plataforma.

-

Un usuari agent que faci login amb qualsevol usuari dels que tingui
vinculat, haurà de tenir la possibilitat de poder accedir i canviar cap al seu
usuari agent. S’haurà de donar una propietat a la sessió de l’usuari
vinculat perquè l’agent pugui tornar al seu usuari-agent.

4.7. Cercador
El cercador del sistema TIC ha de permetre filtrar i mostrar informació concreta
(usuaris, publicacions...) amb l’ajuda de de diferents sistemes de cerca. Els
sistemes de cerca es basaran amb la informació de tots els camps de dades que
es disposin en el model de dades del sistema TIC.
La forma de cerca serà:
-

Textual
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Per filtratge de categories

4.7.1. Textual
La cerca obté com a resultat les unitats que coincideixin exactament amb el text
CÒPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 4894960 24BQ2-4LEVE-WAZ1C A9DF69574737B8CE3FCE1908A95D9FEDF48789B4) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la
validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web http://www.girona.cat/verificacio_signatura.

Aquest document és una còpia del document original, generat segons el procediment informàtic aprovat per Junta de Govern Local de 13 de desembre de 2013.
El document electrònic original té la referència 4912769 43LPS-RSQ16-EUDNW 8DD327BF6B876FC16FD5F46B01E8044319357EB9. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la firma digital dels documents
signats a l'adreça web http://www.girona.cat/verificacio_signatura.

-

de la consulta. La unitat de cerca és el segment de text entre espais.
Hi haurà un cercador textual per usuaris, per nom de l’usuari i cognoms si escau.
Hi haurà un cercador textual per publicacions que permetrà cercar publicacions
només per hashtags dins del mateix contingut de la publicació.
4.7.2. Per filtratge de categories
Qualsevol usuari de la plataforma, excepte usuaris-públics, poden accedir a un
cercador avançat per filtratge de categories d’altres usuaris. Serà el cercador que
completarà al cercador d’usuaris textual per nom i/o cognoms.
Aquest cercador s’hi podrà accedir des de menú de l’usuari.
El cercador permetrà seleccionar d’entrada la tipologia d’usuari. En funció de
cada tipologia sorgiran uns camps diferents de cerca.
Des del llistat de resultats de la cerca es podrà accedir a les dades del perfil
d’usuari que aquesta hagi acceptat mostrar-se públicament dins la plataforma
EVA.
4.8. Control de continguts
Els usuaris-administradors podran fer un control de continguts que generen els
usuaris de la plataforma. Els administradors, a través de la gestió d’usuaris,
podran accedir als continguts de cada un d’ells, amb la possibilitat d’editar i
eliminar els continguts. Els continguts de l’usuari que l’administrador podrà
gestionar són:
-

Activitats

-

Grups d’activitats

-

Cursos o tallers
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Publicacions

-

Recursos

Els usuaris que no siguin administradors podran modificar totes les seves dades
personals a través dels seus perfils.
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Els usuaris amb permisos per poder publicar continguts disposaran d’una
botonera que els indicarà l’estat en que es troba aquell contingut.
Els continguts poden tenir els següents estats:
-

En edició (tots els continguts)
Estadi on l’usuari entra les dades del contingut al formulari. És editable.

-

Programat (només per activitats)
Estadi on l’usuari publica l’activitat a l’agenda de programadors. És
editable.

-

Validat (per activitats i cursos)
Estadi on l’usuari és validat per l’equipament que acull aquella activitat o
curs

-

Publicat (tots els continguts)
Estadi on l’usuari publica a les webs. És editable.

-

Finalitzat (per activitats i cursos)
Estadi on l’esdeveniment ha finalitzat (segon data d’esdeveniment)

-

Pendent d’avaluació (només per activitats)
Estadi on l’activitat està pendent d’avaluar pel seu promotor. És editable.

4.9. Agenda de programadors
Aquells usuaris de la comunitat de les ICC que generin activitats i les realitzin a
Girona o àrea urbana tindran la possibilitat d’accedir a l’agenda de programadors.
Amb aquesta eina, els usuaris poden programar tenint en compte les activitats
de la resta d’usuaris, evitant solapaments, evitant programar massa activitats per
un mateix públic en un mateix lloc.....
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visualitzar les activitats programades juntament amb les ja publicades a l’agenda
de l’oferta cultural. D’aquesta forma tindran una visió global de les activitats que
es realitzin al territori en tot moment per afinar en la programació.
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Els usuaris programadors publicaran les activitats que volen programar i

L’eina ha de ser de fàcil accés i gestió ja que la clau està en que si no ho fan
servir la gran majoria de programadors, deixa de tenir utilitat.
Aquesta eina a només serà visible a plataforma EVA.
4.9.1. Protocol d’accés a l’agenda
L’agenda de programació és una eina que estarà accessible pels usuaris validats
amb el permís per operar i s’hi accedirà des del seu menú lateral, on visualitzarà
l’opció “Agenda de programació”.
Només poden accedir a l’agenda:
x Els usuaris-agents
x Els usuaris-equipaments (usuari vinculat a un usuari agent administrat per
aquest)
x Els usuaris-grup d’activitats (operadors d’un agent)
x Els usuaris-grups de professionals (operadors d’un agent)
Que generin activitats que s’oferti a Girona o el seu entorn urbà.
En cas que l’operador no tingui permís per accedir a l’agenda de programació,
en el seu menú lateral veurà igualment el botó d’accés a aquesta agenda, però
al clicar-hi visualitzarà per pantalla un text que li indicarà “Vostè no té permisos
per accedir a l’agenda de programació”. En cas que desitgi tenir-hi accés, caldrà
que el sol·liciti a l’administrador. Quan es visualitzi el text també apareixerà un
botó “Sol·licitar accés”.
En cas que es cliqui al botó “Sol·licitar accés”, apareixerà un camp descriptiu en
el qual l’usuari operador podrà indicar les motivacions per tenir accés a l’agenda
de programació.
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accés a l’agenda de programació, rebran una notificació interna juntament amb
un correu electrònic. Des de dins de la plataforma tindran accés a la gestió dels
usuaris i podran activar en aquell usuari operador el permís d’accés a l’agenda
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Els administradors que gestionin els permisos a usuaris i puguin activar i donar

de programació (tal i com s’explica a l’apartat gestió d’usuaris).
Un cop se’ls hi activi, l’operador sol·licitant rebrà una notificació.
En cas que se l’accepti, l’usuari podrà a partir d’aquell moment tenir accés a
l’agenda de programació i a les eines habilitades per evitar solapament
d’activitats.
4.9.2 Característiques
A l’agenda de programadors, els usuaris podran:
-

Publicar les activitats i rodes de premsa que volen programar

-

Cercar segons camps i categories les activitats que estan a l’agenda de
programadors

-

Visualitzar de les activitats filtrades al calendari, sobre mapa o en llistats.

-

Rebre avisos dels solapaments de les dades segons categories.

-

Editar les activitats i acabar de completar les dades.

-

Publicar l’activitat a les webs públiques, un cop estigui confirmada la
programació.

4.9.3. Publicació
Els usuaris validats hauran d’introduir dades sobre l’activitat en un formulari quan
vulguin mostrar un activitat en estadi de programació a l’agenda de
programadors.
Els camps obligatoris s’ampliaran en el moment que vulgui publicar l’activitat a
les webs públiques.
4.9.4. Cercador
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concrets d’un tipus o diversos tipus.
El cercador funcionarà tal i com s’explica a l’apartat 4.8. Cercadors. El camps de
cerca seran exemple, data, equipament, tipus de públic, disciplina, preu....
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L’agenda de programadors contindrà cercadors per poder veure les activitats

4.9.5. Visualització
L’agenda de programadors tindrà la possibilitat de visualitzar les activitats de la
mateixa categoria a mode:
-

Format agenda

-

Format mapa

-

Format llista

-

Format calendari

En el mode agenda es podran visualitzar les activitats del
-

Dia

-

Mes

-

trimestre vista

-

+-3 dies

-

+-15 dies

-

+-45 dies

El mode mapa permetrà visualitzar les activitats programades agrupades per
ciutat. Es disposarà d’un filtre per dia i en funció del número d’activitats a cada
població es mostraran agrupades amb un pin de diferent color i indicaran el
número d’activitats.
El mode llistat permetrà filtrar les activitats per els camps de les columnes que
es mostrin al mateix llistat.
El mode calendari permetrà visualitzar les activitats en un calendari per setmana
i mensual.
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mateix dia fins per exemple, 2 mesos vista.
Alguns programadors no volen que els altres vegin què està programant, per
tant, els noms dels altres operadors que han programat activitats, no haurien de
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Tots els modes mostraran per endavant les activitats programades des del

veure’s. Només tipus d’activitat.
4.9.6. Avís dels solapaments de les dades segons categories.
A part de poder visualitzar tot allò programat i ofertat per zones i dates, el servei
també generarà alertes de solapament per una activitat. Quan es detecti que un
altre operador programador existent a la plataforma ha programat una activitat
pel mateix dia, el sistema generarà una alerta avisant d’aquest fet. A l’usuari que
crea l’activitat se li pot indicar que està solapant l’activitat amb una altra pel
mateix dia/hora, mateix tipus, mateixa població. Si accepta igualment crear-la,
llavors és quan es genera notificació als altres usuaris afectats, indicant que hi
ha solapaments a la seva programació, nom operador, dia/hora, tipus i població.
Els usuaris podran resoldre aquest solapament utilitzant el xat intern.
El sistema haurà d’avisar sobre solapaments quan coincideixin en les categories,
lloc, dia, horaris, equipament, entre d’altres.
4.10. Publicació de continguts al conjunt de webs culturals
Els usuaris validats per l’administrador podran publicar continguts a les webs
públiques.
Hi ha diversos tipus de continguts que es poden publicar a la webs públiques:
-

Activitats culturals

-

Cursos i tallers

-

Recursos professionals

-

Continguts culturals en format audiovisual

-

Informació sobre usuaris dels seus perfils

Aquests usuaris tindran aquesta funcionalitat en el seu panell de control.
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haurà un formulari diferent per cada tipus de contingut. Els formularis tindran
camps opcionals i obligatoris.
Abans de publicar un contingut a una web pública, l’usuari podrà editar la
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Per publicar un contingut hauran d’omplir un formulari amb diversos camps. Hi

informació (afegir camps com imatges, vídeos, corregir textos, canviar hores,
etc.) i desar-la en mode draft per tal de seguir gestionant els continguts en
qualsevol moment i publicar-los quan disposi de tota la informació i la doni per
vàlida.
Qualsevol activitat o curs, abans de publicar-se, ha de ser acceptada per part de
l’usuari equipament que l’acollirà en el cas que no en sigui el promotor.
En el cas que l’activitat es faci a la via pública es podrà publicar un cop comprovat
que té permís per realitzar-la i sigui acceptada per l’administrador de la
plataforma.
4.10.1. Publicació d’activitats
Aquells usuaris validats per l’administrador podran publicar les seves activitats a
l’agenda de la web de difusió de l’oferta cultural.
Per publicar la informació sobre una activitat hauran d’omplir el formulari
d’activitats que sempre serà editable.
Els usuaris que utilitzin l’Agenda de programació ja hauran introduït part de la
informació de l’activitat en l’estadi “programada” i, per tant, la majoria de camps
no els hauran de tornar a emplenar.
Aquestes activitats també seran publicades a Sòcrata (open-data) amb el permís
de l’usuari, per tan al formulari de creació de l’activitat caldrà que es demani
aquest permís per l’activitat que es crea. La publicació a Sòcrata s’explica en
aquest document a l’apartat d’integracions.
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“Ajuntament de Girona” s’exportarà a l’Agenda municipal que hi ha a la web de
l’Ajuntament.
Cada usuari disposarà d’un apartat al seu menú amb el llistat de les seves
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La informació de les activitats que generin els operadors de l’usuari – agent

activitats i l’estadi en que es troben (ordenat per data de realització i amb la
possibilitat d’editar-ne els camps.
Les activitats s’han de poder eliminar.
4.10.2. Publicació de cursos
Aquells usuaris validats per l’administrador podran publicar la seva oferta
formativa de cursos, tallers, classes magistrals... a la web de difusió de l’oferta
formativa artística.
Per publicar la informació sobre un curs hauran d’omplir el formulari de cursos
que sempre serà editable.
Cada usuari disposarà d’un apartat al seu menú amb el llistat de les seus cursos
i l’estadi en que es troben ordenat per data de realització i amb la possibilitat
d’editar-ne els camps.
La plataforma permetrà llistar els cursos que els usuaris hauran entrat, introduirne de nous, editar-los o eliminar-ne.
4.10.3. Publicació de recursos
Aquells usuaris validats per l’administrador podran publicar recursos a la web de
difusió de serveis i recursos per a la creació i producció artística i a la de difusió
de recursos audiovisuals.
Per publicar la informació sobre un recurs hauran d’omplir una fitxa de recursos
a través d’un formulari que serà editable. La fitxa tindrà una sèrie de camps
descriptius, camps amb categories, documents que es puguin descarregar (tipus
pdf), edició de links, etc...
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recursos i l’estadi en que es troben ordenat per data de realització i amb la
possibilitat d’editar-ne els camps.
4.10.4. Publicació de continguts audiovisuals
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Cada usuari disposarà d’un apartat al seu menú amb el llistat de les seus

Aquells usuaris validats per l’administrador podran publicar continguts
audiovisuals al web de difusió de serveis i recursos per a la creació i producció
artística i al web de difusió de continguts culturals en format audiovisual (XITA).
Per publicar la informació sobre el vídeo hauran d’omplir una fitxa editable via un
formulari.
Cada usuari validat disposarà d’un apartat al seu menú amb un accés el llistat
de les seus continguts audiovisuals i amb els seus camps gestionables. També
s’indicarà a on es troben publicats i l’estadi en que es troben (per aprovar, en el
cas de XITA i publicat).
Els usuaris del web de difusió de continguts culturals en format audiovisual
(XITA) tindran les següents propietats:
-

Usuari Públic: accedeix als continguts sense donar-se d’alta, se li permet
cercar i visualitzar vídeos sota demanda.

-

Usuari de la comunitat de les ICC: accedeix als continguts a partir de la
seva sessió de Girona Cultura i se li permet cercar i visualitzar vídeos
sota demanada, crear playlists i visualitzar vídeos en streaming.

-

Aquesta funcionalitat implicarà que el servei de login s’haurà de realitzar
utilitzant el servei d’autentificació propi de la plataforma virtual EVA.

-

Usuari professional: accedeix als continguts a partir de la seva sessió de
Girona Crea i se li permet cercar i visualitzar vídeos sota demanada, crear
playlists, visualitzar vídeos en streaming i sol·licitar a l’administrador
penjar i categoritzar vídeos per tal que puguin ser visualitzats com a
vídeos sota demanda.
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Administrador: visualitzarà els materials sol·licitats per pujar a la
plataforma i validarà i publicarà aquells que reuneixin els requisits segons
el protocol establert. També coordinarà i gestionarà els continguts que
s’emetin a través de l’apartat d’streaming, donant accés al canal per
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-

franges horàries als operadors amb permisos.
4.10.5. Publicació d’informació sobre usuaris
En el cas dels usuaris-equipaments i usuaris-grups d’activitats podran publicar
dades dels seus perfils en diversos apartats de les webs públiques: directori
d’espais d’exhibició, de creació o de formació i/o apartat de festivals, apartat de
festes...
Per publicar necessitaran la validació de l’administrador que dependrà de les
característiques de cada usuari.
Per publicar aquestes dades es requeriran un mínim de camps obligatoris.
4.11. Avaluació de les activitats
Aquells usuaris validats per l’administrador que han publicat les seves activitats
a l’agenda de la web de difusió de l’oferta cultural podran avaluar-les un cop
realitzades.
En el mateix formulari de publicació d’activitats es mostraran camps addicionals
per poder realitzar la seva avaluació (com per exemple, el total de públics
assistents o el percentatge d’ocupació).
És a dir, de cada activitat s’haurà d’introduir informació abans que es realitzi per
la seva publicació i un cop ja realitzada per avaluar-la.
Les dades recollides en aquestes avaluacions seran retornades als propis
usuaris de forma comprensible perquè en puguin extreure informació.
Els usuaris rebran una notificació que tenen activitats per avaluar (estadi:
pendent per avaluar)
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Vinculat a les activitats es desenvoluparà una eina en format enquesta per
mesurar la qualitat de les experiències.
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4.12. Valoració d’activitats

Alguns usuaris-públics validats per l’administrador podran valorar les activitats a
les quals hagin participat. En una primera fase, s’agafarà una mostra
representativa d’usuaris-públics tenint en compte el seu consum cultural
(assidus, repetidors, novells), el seu estadi vital (franja d’edat), gènere i
procedència.
En el panell de control dels usuaris validats hi haurà una enquesta associada a
les activitats que hagin assistit, on es demanaran diferents dimensions de qualitat
(a valorar de l’1 al 10), tipus els següents ítems:
1. Concepte: si es tractava d’una idea interessant.
2. Presentació: si estava ben produït i presentat.
3. Peculiaritat: si era diferent d’altres coses experimentades amb anterioritat.
4. Repte: si convidava a la reflexió.
5. Fascinació: si captivava l’atenció.
6. Entusiasme: si tornaria de nou a una proposta semblant.
7. Impacte local: si era important que passés aquí.
Els usuaris validats rebran una notificació que tenen activitats per valorar.
Les valoracions quedaran registrades en el seu panell de control i es podran
visualitzar a mode historial per l’usuari-públic que les ha fet.
Els usuaris que han generat les activitats podran veure les valoracions fetes de
les seves activitats per analitzar la qualitat de la seva programació. Aquestes
dades s’han de poder filtrar per tipus de públic (freqüència de consum,
professionals, gènere, procedència, etc.).
També s’ha de poder generar un informe amb gràfics del conjunt de valoracions
fetes d’una activitat. Aquest informe només el podrà visualitzar l’usuari que hagi
generat l’activitat.
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Els usuaris de la comunitat de les ICC podran fer publicacions en un taulell
d’anuncis en el seu nom des del seu menú.
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4.13. Gestor de publicacions

Els usuaris-públics no tenen la propietat de publicar al taulell d’anuncis.
4.13.1. Publicació
En la publicació, l’usuari podrà incloure a la publicació els següents
-

Missatge amb caràcters limitats.

-

1 imatge

-

1 URL

-

Tags de categoritzacions per a mostrar-les a usuaris amb aquests
interessos.

-

Enllaç a un equipament a través d’un selector autocompletable per nom.
L’enllaç portarà al perfil de l’usuari equipament.

-

Enllaç a una activitat pròpia creada per l’usuari a través d’un selector
autocompletable per nom de les seves pròpies activitats que tingui actives
i vigents.

-

Hashtags típics de xarxes socials per a la seva cerca rápida.

4.13.2. Visualització
Qualsevol usuari podrà visualitzar totes les publicacions realitzades per tots els
usuaris de la plataforma virtual EVA que tenen la funcionalitat de publicar. Aquest
apartat estarà format per un llistat de totes les publicacions amb l’opció de poder
filtrar per diferents criteris. Proposem que es desenvolupi amb la funcionalitat
d’scroll infinit en el qual es va realitzant la càrrega a mesura que l’usuari va
descendint en el text.
Hi haurà diferents camins per arribar a visualitzar les publicacions que realitzin
els diferents usuaris de l’aplicació:
-

Des del perfil de cada usuari, podrem accedir a les seves publicacions.
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Des del perfil de l’usuari-equipament vinculat a les publicacions.

-

Des del taulell de control de cada usuari es realitzarà una selecció filtrada
en funció dels criteris de cerca que hagi seleccionat ell mateix en el seu
perfil (“interessos culturals”), per mostrar-li els últims resultats d’interès.
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4.13.3. Cercador
Així mateix, ha d’existir un cercador textual per cercar hashtags dins les
publicacions i un filtre per categoritzacions.
4.13.4. Gestió contingut inapropiat
Qualsevol usuari des del detall de cada anunci del taulell, tindrà la possibilitat de
denunciar el contingut de l’anunci, indicant que conté contingut inapropiat.
Quan un anunci acumuli 5 denúncies per contingut inapropiat, es generarà una
notificació automàtica als administradors de la plataforma.
Els administradors tindran un apartat amb la llista de publicacions inapropiades.
Quan rebin una d’aquestes notificacions, podran accedir directament al detall de
la publicació inapropiada. Després que comprovin si el contingut és inapropiat o
no, podran eliminar o no l’anunci, que deixarà de ser visible a la plataforma.
4.14. Xat
El Xat és una eina de comunicació entre usuaris de la plataforma.
Disposaran de xat els usuari professionals, agents, equipaments, grup
d'activitats i grup de professionals. Per tant, la opció a obrir un xat es farà des del
perfil d'usuari amb el que es vol xatejar, i només en el cas que els dos usuaris
que participaran en el xat siguin dels tipus d'usuari descrits.
Cal mantenir els historials de xat. Per tal que el volum d’informació a desar no
creixi excessivament, només es permet text i no es permet arxius multimèdia de
cap tipus.
Els xats seran privats entre dos usuaris. I no han de ser administrats per cap
administrador.
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a l’usuari bloquejat, xatejar amb nosaltres. S'ha de poder desfer l'acció, és a dir,
desbloquejar un usuari bloquejat anteriorment.
Els missatges de xat que s’enviïn a un usuari quedaran desats en un timeline
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En qualsevol moment podem bloquejar a un usuari. Aquesta opció impossibilita

juntament amb les respostes que l’altre usuari realitzi. D’aquesta forma, es
disposarà d’un canal de comunicació directa entre usuaris. Quan un dels dos
usuaris no estigui online, es crearà una notificació que informarà que aquell
usuari ha interactuat amb l’usuari que rep la notificació.
4.15. Recomanem/Gestor d’interessos culturals d’usuari
Els usuaris-públics, en el seu panell de control, podran indicar interessos
culturals a partir de diferents categories (àmbits artístics, tipus d’activitat...). La
informació d’interessos podrà ser editable en qualsevol moment pels usuaris.
Aquestes dades serviran per mostrar en el panell de control de l’usuari
recomanacions de properes activitats, de cursos oberts i recursos en curs.
També serviran per enviar informació personalitzada als usuaris que s’hagin
subscrit als butlletins electrònics.
En el taulell de control de cada usuari es visualitzaran les properes activitats, els
cursos oberts i els recursos en curs en funció del interessos culturals indicats i
del seu consum cultural.
4.16. Gestor de butlletins
Tots els usuaris, tant públics com de la comunitat de les ICC, podran subscriure’s
a butlletins sobre les activitats i els cursos publicats a l’agenda que s’envien
mensualment al correu electrònic.
Els usuaris visualitzaran al seu panell de control l’opció de subscriure’s als
butlletins.
Els usuaris que se subscriguin als butlletins hauran d’indicar els seus interessos
culturals en el seu panell de control. És a dir, quin tipus d’informació (activitats,
Projecte cofinançat en un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el
marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 i en un 25 % per la Diputació de Girona.

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

Annex Resolució: JGL 31/01/20 - AN - ANNEX I
PPTP

DOC_ID: 8454771
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi de verificació CSV: 43LPS-RSQ16-EUDNW
Data d'emissió: 3 de febrero de 2020 a les 11:58:31
Pàgina 33 de 44

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Secretari General de AJUNTAMENT DE GIRONA.Signat 31/01/2020 11:29

SIGNAT

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

DOC_ID: 8424966

Altres: ANNEX I PPTP

SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi de verificació CSV: 24BQ2-4LEVE-WAZ1C
Data d'emissió: 23 de enero de 2020 a les 13:27:20
Pàgina 33 de 44

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Directora de l'oficina de gestió i foment de les arts de AJUNTAMENT DE GIRONA en nom de
Tècnic de Promoció Econòmica.Signat 16/01/2020 08:30

APROVAT

33

volen rebre informació.
Els usuaris podran indicar i modificar els seus interessos segons les categories
que s’hagin establert. La informació d’interessos podrà ser editable en qualsevol
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cursos, recursos...) i de quins àmbits (arts escèniques, música, audiovisuals...)

moment pels usuaris.
El gestor de butlletins permetrà als administradors de la plataforma extreure
llistes d’usuaris actualitzades segons els interessos culturals indicats pels
usuaris. Aquestes llistes s’actualitzaran en el programa d’enviament de butlletins
de l’Ajuntament (Mailchimp). La incorporació de les noves llistes en el programa
d’enviament s’haurà de poder actualitzar de forma manual i de forma automàtica
via API.
Les llistes s’extrauran de la BBDD de la plataforma virtual EVA en els formats
d’intercanvi estàndard com CSV.
4.17. Gestió de carnets culturals
Des d’aquesta eina els usuaris públic i professional podran gestionar la seva
targeta Girona Cultura i el seu carnet de biblioteques.
La targeta Girona Cultura és una eina que et permet gaudir de descomptes i
avantatges en l'adquisició d'entrades i participar en activitats especials com
assajos d'espectacles d'obres de teatre, proves de so de concerts, meet & greets
amb els músics, tallers, visites guiades…
Així mateix, i d'acord amb els interessos de cada usuari, permet seleccionar
quina informació cultural es vol rebre.
Des de la plataforma virtual EVA cada usuari podrà visualitzar les targetes que
tingui assignades: la de Girona Cultura i el carnet de biblioteques. La targeta
Girona Cultura va amb un QR identificatiu, mentre que el carnet de biblioteques
va amb un codi de barres identificatiu a nivell de biblioteques públiques de la
Generalitat de Catalunya (proporcionat pel Software Millennium).
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Cultura i afegir a la mateixa targeta el carnet de biblioteques indicant el codi de
barres que li hagin proporcionat a la biblioteca. L’usuari podrà consultar les
targetes en format digital i imprimir-les en paper.
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L’usuari podrà demanar i generar des del seu compte la seva targeta Girona

L’usuari pot tenir més d’una targeta. Per exemple, pot tenir la targeta al seu nom
i tenir targetes associades al seu compte a nom d’altres persones com podrien
ser els fills, nebots, néts o altres persones menors a qui els pugui fer de tutor.
Per tant, aquests menors no necessiten presentar el document identificatiu i les
targetes al seu nom, sinó que penjaran del compte d’un usuari adult.
4.17.1. Alta de carnet de biblioteques
L’alta del carnet de biblioteques només es pot realitzar des d’una biblioteca i per
personal autoritzat. Per tal que l’usuari pugui afegir el carnet a la targeta digital
de Girona Cultura ha d’introduir, manualment dins de la plataforma EVA, la
numeració del codi de barres que li proporcionaran a la biblioteca.
En cas que l’usuari vulgui el/s carnet/s en format físic de plàstic, ho haurà de
demanar personalment a l’ajuntament o a les biblioteques.
L’empresa adjudicatària amb coordinació els equips tècnics de l’Ajuntament de
Girona i les biblioteques municipals haurà d’arbitrar un procediment per
l’autorització dels tutors legals en el procés de comunicació de les dades per
l’obtenció del “Carnet biblioteques”.
4.17.2. Gestió carnet cultura i biblioteca des de la biblioteca
Un administrador, amb permís de gestionar la targeta cultural des de les
biblioteques, treballador d’una biblioteca pública, a part d’omplir i obtenir firmat
els formularis d’alta pertinents de les targetes en format paper quan gestiona les
altes dels usuaris de les biblioteques, cal que gestioni i entri les dades als
sistemes. Des de la plataforma EVA, un usuari administrador de biblioteques, pot
fer les següents accions:
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l’usuari té compte dins la plataforma i per tant se li podran assignar les
targetes que es creïn directament.
2. Cercar usuaris en segona instància per DNI/NIE. Com el DNI/NIE no és
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1. Cercar usuaris primerament per e-mail, en cas de trobar-lo significarà que

obligat a la plataforma EVA, en un primer moment no ens servirà per
penjar les targetes directament al compte de l’usuari. Hi haurà registres
de targetes amb dades de persones donades d’alta per les targetes, que
pot ser que no tinguin compte creat a la plataforma. Més endavant es faran
matchings programats (cron) per intentar assignar aquestes targetes a
usuaris reals de la plataforma (per DNI/NIE) en cas que els usuaris en
algun moment actualitzin aquesta informació.
3. Alta d’usuari. En cas de no trobar un usuari donat d’alta a la plataforma, o
en cas de no trobar el registre d’alta per carnets de biblioteca o cultura,
caldrà completar un formulari amb les dades del sol·licitant, les quals es
desaran a la plataforma per tenir el control dels carnets generats.
Aquestes dades s’enviaran per webservice al sistema Millennium de la
Generalitat de Catalunya, que és el sistema que realment controla els
carnets de biblioteca, a fi i efecte de recuperar el codi de barres que ens
proporcionaran i ens servirà per identificar la targeta de biblioteca.
4. Afegir carnet cultura a la mateixa targeta generada. Serà opcional, ja que
ho decidirà l’usuari, però l’agent podrà omplir el formulari per generar el
codi QR necessari per incloure a la mateixa targeta.
5. Imprimir targeta. Opció d’imprimir, per tal que s’imprimeixi la targeta per la
impressora específica ja configurada per aquesta impressió sobre una
targeta física de plàstic.
6. Editar targeta. Servirà per modificar les dades mostrades a la targeta:
nom, cognoms, modalitat, codi de barres (carnet biblioteca) i/o QR (carnet
Girona Cultura).
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plataforma per poder-li assignar la targeta directament.
4.18. Tractament de dades
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7. Assignar targeta a usuari EVA. Informar d’un correu vàlid d’usuari de la

Aquesta eina ha de permetre tractar de forma sistemàtica i homogènia tant les
dades emmagatzemades a la base de dades descrita al model de dades, com
de les integracions per:
-

Conèixer tendències de consum cultural.

-

Conèixer l’estat del sector de les indústries culturals i creatives

Aquestes dades han de servir perquè:
-

Els tècnics de l’Ajuntament que gestionen el sistema com a administradors
disposin de dades per configurar polítiques culturals i desenvolupar
estratègies de gestió. Han de poder publicar les dades a les webs.

-

Els usuaris que publiquen activitats disposin de dades de consum de les
seves activitats per configurar estratègies de millora i augment del consum
cultural.

-

La ciutadania conegui l’estat del sector a través de les gràfiques i les
dades publicades a les webs.

Per tant, l’eina ha de permetre:
-

Explotar les dades a través de consultes senzilles de forma manual.

-

Visualitzar els resultats en format llistat i gràfics de consultes programades
prèviament.

-

Exportar les dades en formats d’intercanvi estàndard com CSV per poderne fer explotacions més complexes.

4.18.1. Explotació de les dades
El responsable del tractament de les dades és l’Ajuntament de Girona i
l’adjudicatari serà l’encarregat del tractament en quan a la possibilitat d’accés als
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o manteniment.
Totes les dades han d’estar connectades i han de ser utilitzades de forma
intel·ligent i homogènia per fer consultes senzilles i altres consultes més
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servidors i a les dades de l’Ajuntament ja sigui per tasques d’instal·lació, millora

avançades.
L’explotació ha de tenir en compte totes les dades que es generin des del sistema
TIC. Ja siguin dades que es generin des de la plataforma virtual EVA com dades
externes que arriben al sistema TIC a través de les integracions.
Totes aquestes dades s’han de poder manipular i consultar en un espai de forma
fiable, ordenades i sistematitzades, per poder desenvolupar estratègies de gestió
cultural, conèixer les tendències de consum cultural i l’estat del sector de les
indústries culturals i creatives, entre d’altres.
4.18.2. Manual (consultes senzilles)
L’eina ha de permetre als usuaris-administradors explotar les dades, fent-hi
consultes a través d’un formulari que relacioni diferents tipus de dades i treure’n
el resultant en format llistat de dades o resultat numèric i percentual.
4.18.3. Automàtica (consultes estipulades)
L’eina ha d’extreure de manera automàtica resultats de 30 consultes prèviament
programades i visualitzar-los on s’indiqui.
Per exemple:
Vendes: Mètriques clau agrupades per categories de tarifa i descompte.
Inscripcions: Mètriques clau agrupades per categories d’àmbits artístics i
equipaments culturals.
Comunitat: Anàlisi de les diferents comunitats del sistema, comunitat de consum,
comunitat professional. Demogràfic i geo-localització dels usuaris, edats, àmbits
artístics.
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cultural.
4.18.4. Visualització de les dades
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Evolució de la comunitat: Usuaris nous, repetidors o assidus segons el consum

Les dades tractades s’han de visualitzar:
-

A algun apartat del conjunt de webs

-

Als taulells de control del usuaris

-

A un apartat de tractament de dades de l’usuari administrador

Les dades s’han de poder plasmar
-

En format llistats amb resultats

-

En format gràfic

4.18.5. Exportació de les dades
Els administradors han de poder exportar les dades de la base de dades. Els
resultats de les consultes s’han de poder exportar fora del sistema TIC en formats
d’intercanvi estàndard com CSV.
4.18.6. Gestió de la privacitat de dades
La plataforma tractarà diferents tipus de dades personals, ja siguin de ciutadans
o de professionals, per tant, en tots els punts de recollida de dades i de
visualització de dades dels usuaris de la plataforma cal donar la informació
precisa sobre el tractament (finalitat, legitimació, drets ARSLOP, etc.). És a dir,
qualsevol alta o modificació del carnet Girona Cultura, carnet de Biblioteques,
subscripció de butlletins, o qualsevol altre servei, inclosos els oferts a
professionals que poden ser persones físiques. Això afecta també els punts de
venda d’entrades o consum de serveis, atès que d’acord amb l’article 6.3 de la
LOPDGDD, 3/2018 no es pot supeditar l'execució del contracte (la venda
d'entrades, per exemple) al fet que la persona consenti el tractament de les seves
dades personals per a finalitats que no tinguin relació amb l'objecte del servei, ja
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biblioteques.
Per tant, és imprescindible informar prèviament, correctament i de forma clara
sobre el tractament de les dades personals amb diferents tipus d’avisos, segons
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sigui la compra d'entrades, l'adquisició del carnet cultura o el carnet de

el tipus d’usuari o el servei que s’ofereix.
Els administradors dels sistema TIC tindran la funcionalitat de poder gestionar
els textos informatius de protecció de dades en relació als diferent punts de
recollida de dades de manera eficient. És a dir, l’entrada dels textos de forma
combinable i la seva assignació personalitzada als formularis que correspongui.
Aquesta funcionalitat ha d’incloure també el control, supervisió i auditoria dels
usuaris que poden tenir accés a les dades personals dels ciutadans i al seu perfil
de consum cultural. Els usuaris amb aquest tipus d’accés seran sempre de
l’Ajuntament de Girona.
Per al seu desenvolupament i materialització l’adjudicatari s’haurà de coordinar
amb el Delegat de Protecció de Dades de l’Ajuntament per a definir-los de
manera adequada
5. INTEGRACIONS
La plataforma virtual EVA també serveix com a font d'informació que es nodreix
d’altres sistemes i altres webs del sector cultural. Les integracions que
s'expliquen a continuació són necessàries per connectar EVA amb el sistema de
venta d'entrades, amb l'agenda d'oferta d'activitats culturals municipal, amb
Sòcrata i amb el conjunt de webs públiques que cal desenvolupar i que
s'expliquen a l'Annex III.
5.1. Integració amb el sistema de venda d’entrades
Actualment la venta d’entrades d’activitats culturals a Girona i la seva àrea
urbana es realitza a través d’un sistema extern a l’Ajuntament de Girona.
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permetre als usuaris públics registrar-se i comprar entrades amb el màxim de
transparència al sistema de venda d’entrades extern. També haurà de facilitar
als usuaris professionals l’alta de les seves activitats culturals.
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La integració del sistema de venda d’entrades a la plataforma virtual EVA ha de

La creació dels webservices al sistema de venda d’entrades ens ha de permetre:
-

Donar d’alta activitats culturals. Les quals, un cop publicades a l’agenda
de l’oferta cultural de la plataforma virtual EVA, han de poder enviar un
mínim d’informació cap el sistema de venda d’entrades, a través de la
seva API, i després, si cal més detall, caldrà acabar de completar-ho des
del sistema de venda d’entrades. Una ajuda per no haver de repetir la
mateixa informació dues vegades. Per tant, seguidament de la publicació
d’una activitat, es faria la crida a la API, i es redireccionaria a la pantalla
de la sistema de venda d’entrades on poder continuar l’edició de l’activitat.
Amb el procés d’identificació d’usuari per e-mail, per tal de fer login
automàticament sense haver de tornar a entrar les credencials d’accés.

-

Petició dades d’interès. Aquestes dades d’interès seran destinades al
anàlisis de dades i el seu posterior tractament dins la plataforma virtual
EVA o des de l’observatori públic. De la mateixa manera, es faran servir
les dades desades al sistema per recollir informació de vendes, per
mostrar a cada usuari les compres que ha fet i per tal de poder-les valorar.
A partir del camp de correu electrònic hem de poder recuperar les dades
d’interès d’un usuari.

Per tant, aquests serveis han d’estar disponibles al sistema de venda d’entrades,
per tal de fer possible els funcionaments descrits.
Cal a més a més, una migració tant dels usuaris del sistema de venda d’entrades
(que es convertiran en usuaris públics de la plataforma virtual EVA), com una
migració de dades analítiques periòdiques.
5.2. Integració amb l’agenda d’oferta d’activitats culturals municipal actual
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que no siguin l’agenda cultural de l’Ajuntament de Girona puguin publicar els
continguts de l’agenda d’oferta cultural d’EVA. L’API rebrà peticions a través de
protocol segur i dades xifrades d’autorització per la seva integració segura.
CÒPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 4894960 24BQ2-4LEVE-WAZ1C A9DF69574737B8CE3FCE1908A95D9FEDF48789B4) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la
validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web http://www.girona.cat/verificacio_signatura.

Aquest document és una còpia del document original, generat segons el procediment informàtic aprovat per Junta de Govern Local de 13 de desembre de 2013.
El document electrònic original té la referència 4912769 43LPS-RSQ16-EUDNW 8DD327BF6B876FC16FD5F46B01E8044319357EB9. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la firma digital dels documents
signats a l'adreça web http://www.girona.cat/verificacio_signatura.

La plataforma virtual EVA disposarà d’una API perquè d’altres webs(agendes)

Una alternativa d’aquesta connexió API per altres webs(agendes) que no siguin
de l’Ajuntament de Girona i que vulguin publicar continguts de l’agenda de la
plataforma virtual EVA, seria connectar les dades que estaran publicades a
Socrata.
L’agenda cultural municipal actual recuperarà les dades de les activitats
“publicades” a la plataforma EVA a través d’un webservice que s’haurà
d’executar de forma regular (CRON). D’aquesta manera s’evitaran continguts
duplicats pel fet d’haver d’entrar la informació per plataformes diferents.
Els administradors de l’agenda cultural municipal, s’encarreguen actualment de
comprovar el contingut de les activitats, tallers o cursos un cop ja publicats a la
web. Aquest administrador també ha de tenir un compte d’usuari-administrador
a la plataforma EVA, per tal de poder gestionar el contingut de les activitats, amb
possibilitat de corregir errors, desactivar-les si no escauen, eliminar-les i fins hi
tot, vetar o treure-li permisos de publicació d’activitats a l’usuari creador
d’aquestes.
5.3. Integració amb Socrata
La integració amb Socrata permet publicar continguts de la plataforma EVA amb
dades obertes i que es podran utilitzar des de la Generalitat de Catalunya i altres
plataformes.
Es desenvoluparà una URL pública que generi al moment o de forma
programada un document amb tota la informació de les dades que s’hagin d’obrir.
Per exemple, en el cas d’activitats, tallers o cursos, es pot desenvolupar una URL
pública que retorni un XML o un CSV amb tota la informació d’activitats.
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la font de les dades obertes, proporcionant per exemple, la URL que hem d’escrit
de les activitats. Un cop configurat el sistema de dades obertes de Socrata es
podrà publicar a les webs de la Generalitat de Catalunya que puguin interessar i
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Cal que l’Ajuntament de Girona es doni d’alta al sistema de Socrata i hi configuri

d’altres webs (agendes) del territori que en vulguin fer ús.
5.4. Integració amb BCN Film Comission
La integració amb la BCN Film Comissions permet publicar continguts d’aquest
web al conjunt de webs. Els continguts que es visualitzaran seran la filmografia (
http://www.bcncatfilmcommission.com/ca/filmography/girona) i les localitzacions
(http://www.bcncatfilmcommission.com/ca/locations/?f[0]=sm_field_town%3Ano
de%3A3029) específiques de Girona.
El sistema TIC tindrà la propietat d’enllaçar alguns d’aquests continguts en els
mapes que es visualitzaran en del conjunt de webs culturals i GEO posicionarlos en algun lloc del mapa.
5.4. Integració amb conjunt de webs
Des dels apartats de les webs públiques es pot visualitzar informació de la
plataforma virtual EVA. Aquesta informació s’estirarà a través d’una API a la
plataforma virtual EVA, per tal de recollir els continguts que es desitgen a cada
apartat.
Bàsicament són continguts d’usuaris (per directoris), recursos, cursos o tallers i
enllaços de continguts audiovisuals (XITA). Segons la necessitat de cada una de
les webs públiques, la informació retornada des de la plataforma virutal EVA
haurà de tenir la informació que s’explica a l’annex III.
6. MODEL DE DADES
Proposem un model de dades relacional, on s’explica l’estructura de taules i
relacions bàsiques, per entendre la part “core” del sistema: usuaris, tipus
d’usuaris, activitats d’agendes, interaccions com el xat, publicacions,...
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adequades i les relacions pertinents dins d’aquesta estructura base per crear un
model de base de dades entitat-relació.
La informació de les taules i els camps (que es mostren als annexos a tall
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Per la resta del model cal que l’empresa desenvolupadora generi les taules

d’exemple) serà proporcionat pel PECT en el moment de començar el
desenvolupament.
L’objectiu del model de dades és obtenir i poder tractar les dades de tots el
mòduls que es desenvolupin o s’integrin dins el sistema TIC de forma homogènia
i sistematitzada.
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