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1. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ DEL CONTRACTE
L'Institut de Cultura (ICUB) va ser creat per l'Ajuntament de Barcelona amb
l’objectiu de situar la cultura de Barcelona com un dels principals actius del
desenvolupament i de la projecció de la ciutat, a través de la gestió dels
equipaments i els serveis culturals municipals, i promoure i facilitar
l’emergència i la consolidació de les múltiples plataformes i projectes culturals
d’iniciativa privada a la ciutat.
L'ICUB organitza i administra els serveis municipals de cultura, com són per
exemple els museus de la ciutat de Barcelona o els programes de festes.
D’altra banda a Barcelona s’hi porten a terme un conjunt d’activitats en l’àmbit
cultural. Per fer el seguiment d’aquesta activitat i també l’avaluació de les seves
pròpies actuacions, es val d’un conjunt de dades estadístiques que reflecteixen
l’evolució de les pràctiques culturals, la dimensió econòmica de l’activitat
cultural, l’anàlisi d’impacte de la cultura en el context econòmic i social, etc.
Aquestes dades es publiquen anualment a l’anuari estadístic de la ciutat, a
memòries i a webs municipals.
Actualment l’ICUB disposa d’una aplicació web, anomenada SICUB, creada
l’any 2010, que permet recollir la major part de la informació de manera
centralitzada per a les seves activitats. La nova aplicació ha de permetre recollir
les dades de 391 equipaments, 213 activitats i pot generar 10 tipus d’informes
diferents.
Aquesta aplicació, que permet cobrir gran part de les funcionalitats requerides,
s’ha quedat tecnològicament obsoleta, dificultant poder donar resposta a
qualsevol evolutiu o nova funcionalitat que calgui desenvolupar. Especialment
crítica és la necessitat de disposar d’un generador dinàmic de consultes, ja que
actualment cada nova consulta requereix el desenvolupament d’un nou
informe. A més a més hi ha un conjunt de dades que actualment es troba fora
del SICUB i que caldria poder incorporar a l’eina de gestió d’indicadors.
Una altra limitació de la solució actual és que, per tal de permetre l’accés extern
(des de fora de la xarxa municipal) als usuaris de fora de l’entorn municipal que
han d’introduir i consultar dades, cal portar a terme un seguit de protocols
d’autorització que en dificulten l’accés.
També cal considerar que des de l’any 2014 l’ICUB disposa del web
Observatori Dades Culturals Barcelona (http://barcelonadadescultura.bcn.cat).
En aquest web es publiquen les dades corresponents a diferents indicadors
culturals de la ciutat. Les dades d’aquest web provenen de les dades que es
recullen al SICUB. La sincronització entre les dues plataformes requereix
actualment d’alguns processos manuals que una nova versió del SICUB hauria
de automatitzar.

Així doncs, l’Institut de Cultura de Barcelona vol abordar un projecte que li
permeti evolucionar l’actual sistema d’informació SICUB. L’eina ha de permetre
aportar una visió completa del conjunt d’activitats de l’ICUB i també de l’activitat
cultural global de la ciutat, així com de la seva evolució: Aquest nou sistema ha
de permetre:
-

Ampliar la funcionalitat de la que es disposa actualment.

-

Assegurar el bon funcionament de la plataforma i dels serveis que
prestarà en un futur.

-

Millorar l’eficiència i eficàcia dels processos.

-

Disposar d’un sistema dinàmic de consultes que permeti donar
resposta a les necessitats canviants de recuperació de la informació

-

Millorar la interoperabilitat de l’eina

L’objecte d’aquest contracte és l’actualització i evolució d’una aplicació
orientada al manteniment i la consulta en línia de la informació bàsica de
l’activitat cultural de la ciutat i que recull l’ICUB, a través de la Secretaria
Tècnica de l’ICUB, que permeti satisfer les demandes associades a aquest
tipus d’informació quantitativa.
L’objecte d’aquest contracte també inclou l’anàlisi funcional, el disseny tècnic,
la configuració del programari pels evolutius necessaris la validació de les
dades, així com la formació de formadors a partir dels requeriments
especificats en aquest plec tècnic.
Aquesta aplicació haurà d’aportar un conjunt coherent de dades i indicadors
que facilitin una visió comprensible i completa de l’activitat cultural de la ciutat
que es recull des de l’ICUB i facilitar els processos d’elaboració d’informes i
consulta de dades d’activitat de l’ICUB i d’activitat cultural de la ciutat.
L’aplicació estarà orientada a un ús intern de manera que qualsevol usuari de
l’ICUB pugui consultar i editar la informació relacionada amb la seva direcció o
departament, de la mateixa manera han de poder utilitzar l’aplicació membres
d’altres institucions o entitats subministradores de dades.
D’altra banda existirà informació sensible que només podrà ser consultada per
un nombre menor d’usuaris. És a dir comptarà amb una política de perfils
d’usuaris que determinarà l’accés a la informació.
Els beneficis que el sistema aportarà estaran associats principalment a la
facilitat tant de la recollida com de l’explotació de dades. Seran fàcilment
observables i mesurables.
Dins d’aquests, es poden observar beneficis més tangibles com poden ser
l’estalvi d’interaccions per part dels usuaris i altres beneficis intangibles com la

millora en el procés de consulta de dades i elaboració d’informes i l’augment
d’eficiència a l’hora de dur a terme les esmentades consultes.
L’automatització d’algunes tasques permetrà realitzar aquestes d’una manera
més ràpida i fiable, i en molts casos implicarà una descàrrega de treball.
Es disposarà d’una estructura d’informació organitzada i detallada. La interfície
d’accés, en un format estàndard, facilitarà l’aprenentatge del funcionament de
l’aplicació per part de l’usuari.
Altres beneficis poden ser la seguretat del sistema i un increment de
l’homogeneïtat de criteris a l’hora de treballar la informació per part de les
diferents institucions.
En definitiva, es conclou que els beneficis que aportarà la implantació del
sistema d’informació seran:
-

Centralització de la informació.

-

Homogeneïtzació de les dades disponibles.

-

Es disposarà de dades fiables i robustes.

-

Es garantirà la integritat de les dades.

-

Agilització, automatització i optimització del procés d’obtenció de
dades.

-

Reducció de l’esforç dedicat a l’obtenció i gestió de dades.

-

Minimització d’errors i una major fiabilitat de la informació.

-

Consulta en temps real de les dades i accés immediat i concurrent a
la informació.

-

Facilitat d’accés a la informació.

-

Definir el conjunt de dades que constitueixen la síntesi de l’activitat
cultural de la ciutat.

-

Recollir en una base de dades centralitzada tota aquesta informació.

-

Proporcionar interfícies i informes de sortida de l’aplicació que facilitin
l’anàlisi i explotació d’aquestes dades, així com la informació
necessària per a l’elaboració de la documentació oficial sobre
activitat cultural que l’ICUB produeix regularment (Memòria Anual,
documentació per a l’Anuari Estadístic de la ciutat, etc.), simplificant
així el procés d’elaboració d’aquesta documentació.

-

Generar nous mecanismes per definir i obtenir informes i consultes
de forma autònoma.

-

Posar la informació a l’abast de tots els usuaris de l’eina que la
puguin necessitar, d’acord amb els permisos que els hi
corresponguin.

2. SISTEMA A EVOLUCIONAR
2.1. SICUB: SISTEMA D’INFORMACIÓ DE L’ICUB
El Sistema d’Informació de l’ICUB (SICUB) té com a finalitat bàsica la
implementació d’una aplicació orientada al manteniment i consulta en línia
d’informació de l’activitat cultural de Barcelona i que nodreixi els diferents
reports i satisfaci les demandes associades a aquest tipus d’informació
quantitativa.
En concret, el sistema d’informació resultant dels evolutius resultants serà:
•

Una base de dades on es recolliran les dades que es considerin
rellevants sobre cultura.

•

Un sistema d’extracció de dades i càlcul de resultats a partir de la
informació recollida a la base de dades a través d’un generador de
consultes que permeti configurar una sèrie de paràmetres i obtenir els
resultats.

•

L’aplicació web haurà de permetre també carregar dades de forma
automatitzada a partir de fitxers de dades amb un format preestablert.

•

Uns components interoperables que permetin la definició i exposició de
subconjunts de dades per tal de que puguin ser publicats en altres
plataformes.

3. SERVEIS COMPRESOS EN EL PROJECTE D’EVOLUCIÓ
L’adjudicatari serà responsable de:


La direcció global extrem a extrem de les tasques del contracte.



La interlocució amb el departament de Sistemes d’Informació de l’ICUB.



La coordinació dels diferents actors que intervenen al contracte.



La supervisió i seguiment de les tasques detallades en aquest plec.

L’adjudicatari haurà de posar a disposició del projecte alguna eina de
seguiment del projecte, JIRA o similar, sent el seu ús obligatori per part de
l’adjudicatari i assumint l’adjudicatari els costos que se’n derivin.
També serà responsable de dotar el contracte amb els recursos necessaris,
tant humans com materials, que permetin el correcte desenvolupament
d’aquestes tasques, des de la direcció del contracte fins a la posada en
operació del sistema de forma integral.
De la mateixa manera, i tal i com s’especifica en els següents punts,
l’adjudicatari serà el responsable de:


Portar a terme les tasques de construcció dels sistemes



Portar a terme les tasques associades a la gestió del canvi
o Desplegament
o Formació

3.1. SERVEI DE CONSTRUCCIÓ DELS NOUS EVOLUTIUS
Les tasques previstes són:







Planificació, seguiment i control del contracte en conjunt.
Anàlisi funcional i orgànic de la solució, a partir de la revisió,
l’aprofundiment i la concreció dels requeriments funcionals i tècnics d’alt
nivell detallats en aquest plec.
Disseny de l’estratègia de proves i dels plans de proves necessaris per a
l’assegurament de la qualitat.
Disseny i automatització del pla de proves a utilitzar pel manteniment
posteriorment a la finalització d’aquest contracte.
Disseny de l’arquitectura i disseny tècnic de la solució.





Construcció del sistema d’informació per tal d’adaptar-lo al model de
dades requerit per l’ICUB per a gestionar els indicadors culturals i el
necessari pel seu correcte funcionament i d’acord amb les funcionalitats
requerides en aquest plec.
Execució de les proves i implantació dels sistemes en els entorns
municipals.

3.2. SERVEI DE DESENVOLUPAMENT D’EVOLUTIUS
Els evolutius compresos en aquest projecte són els següents:

1. ADAPTACIÓ AL FRAMEWORK ACTUAL
Caldrà dur a terme les adaptacions tècniques mínimes inecessàries per
assegurar el bon funcionament de l’eina amb el framework que actualment està
utilitzant l’IMI.

2. NOVES FUNCIONALITATS I MILLORA DE LA USABILITAT
•

Millorar la navegació del perfil administrador, per anar d’un equipament a un
altre, d’una tipologia a una altra, d’un ús a l’altre, etc. No es pràctic com està
definit actualment.
Exemples, a l’entrada de dades:
–
–

•

Per passar d’un equipament a un altre per validar les dades, has de tornar molt enrere.
Si s’ha de canviar l’estat de dades ja validades, per tal que l’editor pugui tornar-les a
modificar, s’ha de passar pestanya per pestanya, mes per mes, fent un canvi d’estat i desant
de nou cada pantalla. S’hauria de trobar una manera més ràpida de fer-ho.

Millorar les funcionalitats relacionades amb la selecció d’una entitat
organitzadora:
–
–

A l’alta d’equipaments, s’ha de poder fer cerca per paraula per poder seleccionar una entitat
que ja existeix a la llista.
A l’alta d’equipaments, si es dona el cas que l’entitat no existeix, s’ha de poder enllaçar
directament amb la taula d’entitats per afegir-la. Ara mateix, quan es dona aquest cas, s’ha
de deixar a mitges l’alta de l’equipament, i fer un circuit massa llarg fins a donar d’alta una
nova entitat.

•

A la selecció d’una activitat o d’un equipament, a l’entrada de dades, s’ha
de disposar de l’opció de cerca per paraula. Actualment només et permet
picar una lletra i fa la cerca a la primera lletra del nom de l’activitat o
equipament. Per exemple, és complicat localitzar un festival en una llista de
més de 200 noms.

•

Tots els camps de dades s’han de poder marcar amb un N/A. Tant els que
ja hi ha a la base de dades (n’hi ha alguns que no en tenen) com aquells
que s’afegeixin de nous.
Exemples:
–
–

En els equipaments (tipus d'equipament biblioteques i arxius) on nomes podem posar dades
anuals, la pestanya d'activitats no té tots els N/A.
A la pestanya Serveis hi ha només un N/A que funciona per a dos indicadors (dies oberts i
usuaris). Cal afegir-ne un altre perquè cada indicador tingui el seu.

•

A banda de poder marcar els camps N/A d’un en un, també s’han de poder
marcar un conjunt de camps al mateix temps (per exemple, tots els d’una
mateixa pestanya). Actualment algunes pestanyes tenen aquesta opció i
altres no.

•

El perfil administrador ha de poder eliminar equipaments o activitats que
s’han donat d’alta i que encara no tenen dades.

•

Només el perfil administrador ha de tenir permís de donar d’alta webs i
xarxes socials.

•

El perfil administrador ha de poder eliminar notes i gestionar-ne l’estat
(publicar o despublicar).

•

El perfil administrador ha de poder gestionar l’associació d’un usuari a més
d’un grup funcional. En el seu dia, es van crear dos perfils específics lligats
a diversos equipaments: perfil GRSUP1, per als tècnics de la Direcció de
Patrimoni de l’ICUB, i GRSUP2 per al MUHBA, perquè pogués editar dades
de dos equipaments diferents. Són perfils estàtics, que amb el temps poden
variar. Per exemple actualment al GRSUP1 li falten equipaments (el Born,
Museu de Cultures del Món...) que no existien el dia que es va crear aquest
perfil. Un altre cas és el de L’Auditori. Actualment l’editor d’aquest
equipament és el mateix que edita el Museu de la Música, i se li ha de
canviar el grup funcional cada vegada que vol editar les dades d’un o d’altre
equipament... Hauríem de poder ser autònomes per modificar o crear
perfils, per evitar haver de demanar un evolutiu cada cop que calgui fer una
modificació en aquest sentit.

•

Quan es marca com a NO VIGENT un equipament del tipus “Sala de
música en viu”, no ha d’aparèixer a l’entrada de dades. En altres
equipaments ja funciona així, però en aquesta tipologia, no es va tenir en
compte aquest requeriment.

•

Cinc dies abans que el SICUB converteixi l’estat de les dades (mensuals o
anuals) a VALIDAT FORÇAT, enviar un missatge automàtic de correu
electrònic als editors de dades que tinguin alguna pestanya en estat
INTRODUCCIÓ NO FINALITZADA. El missatge serà genèric, de l’estil
“Falten x dies perquè finalitzi el període d’entrada de dades al SICUB. Si et
plau, revisa les dades i finalitza la introducció abans del proper dia 1”.
Caldrà introduir el correu electrònic del responsable de les dades a la fitxa
d’alta de l’equipament.

•

Al perfil administrador, des de la pantalla d’edició de dades d’un equipament
o d’una activitat, ha d’aparèixer el selector per poder navegar cap a un altre
equipament o activitat del mateix tipus. Exemples:

Selector Museus
Selector Festivals

3. NOVES DADES / NOVES PLANTILLES
Nota prèvia: cal assegurar que totes les dades noves que s’incorporin a
l’aplicació estaran disponibles a les taules corresponents a l’Access on es
descarreguen totes les dades del SICUB.
A) ALTA D’EQUIPAMENTS


A les DADES ESTRUCTURALS de tots els equipaments s’hi han d’afegir
camps nous:
- El barri on s’ubica l’equipament (prèvia càrrega de la llista dels 73 barris
de la ciutat).
- El correu electrònic del responsable de les dades per enviar notificacions
quan calgui.



A la pestanya EXPOSICIONS de les dades bàsiques dels equipaments
tipus CENTRES PATRIMONIALS o CENTRE D’EXPOSICIONS, s’hi afegirà
un altre tipus d’exposició (a més de les dues actuals, que són PERMANENT
i TEMPORAL). Aquest nou tipus d’exposició portarà per nom MOSTRA, i
haurà de tenir els mateixos camps que les exposicions temporals (tipus,
títol, vigència, data inici, data fi, espai, tipus de producció). Les dades de
visites que es registrin en aquest tipus d’exposicions a l’entrada de dades,
NO S’HAURAN DE SUMAR a les visites de les exposicions temporals ni
permanents.

•

A la pestanya SERVEIS de Centres patrimonials i Centres d’exposicions
(mensuals o anuals, segons la titularitat):
– Afegir el camp “Nombre de consultes”, i que cadascun dels camps
tingui un N/A.
– Modificar el literal de la pantalla: on diu “Serveis” que hi digui
“Serveis presencials (inclou consultes per correu electrònic)”

•

A la pestanya COL·LECCIONS de Centres patrimonials (només anual):
Actualment, a la part inferior d’aquesta pestanya hi ha l’apartat que recull
les dades dels Serveis que tenen relació amb les col·leccions i el fons del
museu.
El sistema actual obre una nova finestra per a cadascun dels serveis donats
d’alta. En aquestes finestra: cal eliminar el camp “Consultes (remotes,
presencials, etc.)”, ja que s’ha d’incorporar a la pestanya Serveis (descrit
més amunt).
D’altra banda, creiem que el funcionament amb finestres emergents dificulta
el procés d’introducció de dades als editors. Caldrà que valoreu quin és el
sistema més econòmic: adaptar les finestres emergents al nou framework i
que el sistema segueixi sent l’actual, o bé eliminar les finestres emergents i
incorporar aquestes dades a la pantalla de col·leccions directament. Ens
adaptarem al sistema que requereixi invertir menys recursos.

Finestra
emergent
B) NOVES DADES A PLANTILLES EXISTENTS
En algunes de les plantilles existents s’afegiran nous camps de dades. En els
casos que la càrrega de dades ja s’estigui fent via càrrega de fitxer, s’haurà de
redefinir el fitxer que es carrega (cas de biblioteques anual).
Les plantilles a les que s’hi ha d’afegir dades són:
TIPUS
- Centres patrimonials
- Centres d’exposicions

Equipaments > Recursos
(tots els usos)

N DADES (aprox.)

S’afegirà
una
nova
categoria MOSTRES amb
dos camps (dies oberta i Mensual o Anual,
visites)
segons titularitat
+3 camps nous de les
altres pestanyes
+5 camps nous

Equipaments > Comunicació

+ 5 camps nous

(tots els usos)

- 5 camps que s’eliminen

Biblioteques de Barcelona
(Actualment es carrega un excel)

TEMPORALITAT

+3 camps nous

Anual
Anual
Anual

Teatres de Bcn (dades ADETCA)
(són les mateixes dades que
s’entren anualment, però s’hauran
de poder pujar mensualment.
L’anual NO és la suma dels
mensuals).

Mensuals
(Anual no és la
suma)

Festivals
+ 5 camps nous
(Actualment s’editen dades per
pantalla, però voldrem carregar un - 5 camps que s’eliminen
excel)

Anual

•

A més a més, per a les activitats cal modificar el model de dades per
controlar els diferents períodes d’una mateixa activitat dins d’un mateix any.
La informació necessària és aproximadament:
–

EXEMPLE 1: Festival del Mil·leni, una mateixa edició que travessa
dos anys:
ANY: 2019. PERÍODE 1: gener
Activitat a la que pertanyen:
Festival del Mil·leni
Edició de l'activitat:
25
Inici activitat:
10/10/2018
-

Data d'inici del període:
Data final del període:
Dies d’activitat:
Assistents:

-

Fi activitat:

01/01/2019
10/03/2019
10
2.500

12/03/2019

ANY: 2019. PERÍODE 2: desembre
Activitat a la que pertanyen:
Festival del Mil·leni
Edició de l'activitat:
26
Inici activitat:
05/11/2019
-

Data d'inici del període:
Data final del període:
Dies d’activitat:
Assistents:

-

Fi activitat:

05/11/2019
31/12/2019
8
8.400

15/02/2020

ANY: 2020. PERÍODE 1: gener
Activitat a la que pertanyen:
Edició de l'activitat:
26
Inici edició:

–

Festival del Mil·leni
05/11/2019

-

Data d'inici del període:
Data final del període:
Dies d’activitat:
Assistents:

4
5.560

-

Fi edició:

15/02/2020

01/01/2020
15/02/2020

EXEMPLE 2: Barcelona Districte Cultural, dues edicions en un
mateix any:
ANY: 2019. PERÍODE 1: primavera
Activitat a la que pertanyen:
Edició de l'activitat:
3
Inici edició:
-

Data d'inici del període:
Data final del període:
Dies d’activitat:

Barcelona Districte Cultural
20/03/2019
20/03/2019
10/06/2019

10

-

Assistents:

3.420

-

Fi edició:

10/06/2019

ANY: 2019. PERÍODE 2: tardor
Activitat a la que pertanyen:
Edició de l'activitat:
4
Inici edició:

Barcelona Districte Cultural
10/10/2019

-

Data d'inici del període:
Data final del període:
Dies d’activitat:
Assistents:

8
2.400

-

Fi edició:

20/12/2019

10/10/2019
20/12/2019

Per tant, cal modificar el model de dades de manera que:
o Cada any ha de poder tenir N períodes.
o Un període NO pot tenir una data d'inici i final en diferents anys.
o Per obtenir el nombre d'assistents d'una activitat per un any cal
poder sumar totes les dades dels períodes compresos en aquell
any.
o Per obtenir el nombre d'assistents d'una activitat en una edició cal
sumar les dades dels períodes que tenen aquella edició.
o Per sumar el nombre de festivals d’un any cal sumar totes les
activitats que tenen la data d’inici dins d’aquell any.

C) NOVES PLANTILLES DE DADES
Es crearan noves plantilles de dades per poder informar camps inexistents en
l’actualitat. Algunes d’aquestes plantilles estaran associades a equipaments, i
d’altres són dades que no tenen relació amb cap equipament ni activitat en
concret (subvencions i espectacles Grec Festival de Barcelona).
Plantilles d’equipaments
En el cas dels equipaments, les noves taules de dades aniran relacionades
amb noves categories de CLASSIFICACIÓ SEGONS L’ÚS.
Actualment les plantilles de dades a emplenar es criden segons el valor que té
assignat un equipament al paràmetre “Classificació segons l’ús”. Inicialment es
van definir N tipus d’ús, cadascun dels quals es va associar a una plantilla de
recollida de dades. Els usos que al SICUB actual tenen una plantilla associada
són:

-

CLASSIFICACIÓ PER ÚS

PLANTILLA QUE ES CRIDA ARA

Arxius
Biblioteca nacional
Biblioteca patrimonial
Biblioteca de Barcelona
Centre d’exposicions
Centre patrimonial
Espais d’arts escèniques
Sales de més de 200 butaques
Sales de menys de 200 butaques
Grans auditoris
Sales de música en viu

1. Arxius
2. Biblioteques especialitzades
2. Biblioteques especialitzades
3. Biblioteques de Barcelona
4. Centre d’exposicions
5. Centre patrimonial
6. Sales d’arts escèniques
6. Sales d’arts escèniques
6. Sales d’arts escèniques
7. Grans auditoris
8. Sales de música en viu

A banda de les tipologies definides inicialment, al llarg dels anys s’han anat
donant d’alta noves tipologies d’equipament i noves classificacions d’ús.
Totes elles van a cridar la mateixa plantilla (“Centres patrimonials”), ja que
en el seu dia no es va definir cap plantilla per a aquestes tipologies. Les
classificacions que actualment estan donades d’alta, i per a les quals (més
endavant d’aquest document) hem definit el requeriment de crear noves
plantilles de dades són:

-

CLASSIFICACIÓ PER ÚS

PLANTILLA QUE ES CRIDA ARA

Ateneus
Centres cívics
Fàbriques i espais de creació
Sales de cinema

5. Centre patrimonial
5. Centre patrimonial
5. Centre patrimonial
5. Centre patrimonial

A partir de les demandes d’aquest document s’hauran de crear plantilles de
recollida de dades per a aquests usos:
-

CLASSIFICACIÓ ÚS

PLANTILLA QUE CAL CREAR

Ateneus
Centres cívics
Fàbriques i espais de creació

9. Ateneus
10. Centres cívics
11. Fàbriques i espais de creació

Les dades d’aquests equipaments es carregaran amb un fitxer excel predefinit i
un cop carregades es podran consultar i editar a través de l’aplicació (seguint el
model de funcionament actual de les dades de Biblioteques de Barcelona).
S’han de carregar fitxers de les categories següents:

TIPUS D’ÚS

N CAMPS (aprox.)

TEMPORALITAT

Centres cívics

20

Anual

Fàbriques i espais de creació

10

Anual

Ateneus

5

Anual

Altres taules de dades
En el cas de dades no relacionades amb equipaments, es carregaran fitxers
predefinits d’excel amb un nombre fixe de camps, i amb un nombre
variable de registres. Les dades també s’hauran de poder consultar i editar a
través de l’aplicació.
ALTRES TAULES DE
DADES

N CAMPS (aprox.)

TEMPORALITAT

Subvencions de l’ICUB

10

Anual

Grec Festival de Barcelona

30

Anual

4. ENTRADA DE DADES
A) CÀRREGA DE FITXERS
Tal com s’ha comentat una mica a l’apartat anterior, una de les millores que es
demanen al SICUB és la possibilitat d’introduir al sistema el màxim nombre de
dades de manera massiva a través de la càrrega de fitxers excel predefinits.
El sistema actual ja permet carregar els fitxers mensuals i anuals de
Biblioteques de Barcelona. Aquest seria el model a seguir per a tots els nous
fitxers de dades que es defineixin. Per a cada fitxer (que tindrà un nombre de
columnes fixe, i podrà tenir un nombre variable de files) s’haurà de modificar o
crear un nou mapatge que relacioni les dades carregades amb les plantilles de
visualització i edició corresponents.
Els fitxers de càrrega que s’han d’incorporar al sistema són les següents:

NRE
DADES

TEMPORALITAT

Centres cívics

17

Anual

Fàbriques i espais de creació

9

Anual

Ateneus

4

Anual

10

Anual

30

Anual

NRE
DADES

TEMPORALITAT

5

Anual

10

Anual

10

Mensual

10

Anual

2

Mensuals i anuals

2

Només anuals

FITXERS AMB DADES NOVES

Subvencions de l’ICUB atorgades
(la plantilla que hi ha s’ha d’eliminar)

Grec Festival de Barcelona
(la plantilla que hi ha s’ha d’eliminar)

FITXERS AMB DADES EXISTENTS
Sales de música en viu
(existeixen les dades, però s’entren 1 x 1)

Dades anuals ADETCA
(existeixen, però s’entren 1 x 1)

Dades mensuals ADETCA
(només existeixen dades anuals)

Festivals
(existeixen, però s’entren 1 x 1)

Webs ICUB
(existeixen, però s’entren 1 x 1)

Consultes i queixes IRIS
(existeixen, però s’entren 1 x 1 i mensuals)

B) ENTRADA DE DADES VIA FORMULARI
Necessitem crear un entorn que permeti que els agents de fora de la xarxa municipal
(persones que no tenen accés al SICUB i que no estan donats d’alta a la Ctrl User) entrin
les dades dels seus equipaments o activitats a un formulari en línia. Actualment per
recollir aquesta informació, enviem un excel individualitzat per correu electrònic i quan
ens el retornen, hem d’introduir les dades des de la Secretaria Tècnica.
Els agents externs que han d’entrar dades amb aquest sistema són els responsables
d’equipaments amb tipus d’ús:
-

Centres patrimonials (no municipals)
Centres d’exposicions (no municipals)

-

Arxius (no municipals)
Biblioteques patrimonials (no municipals)
Grans auditoris

I també els de les activitats tipus:
-

Festivals

Les dades que s’entrin en aquest entorn “paral·lel” s’han de poder carregar
posteriorment al SICUB de la manera més automatitzada possible.
5. SORTIDES DE DADES
A) SORTIDA ACCESS
Tal com s’ha comentat a l’apartat de Noves dades, cal assegurar que totes les
dades noves que s’incorporin a l’aplicació estaran disponibles a la sortida en
Access on es descarreguen totes les dades del SICUB.
B) CONSULTES PER TEMA
La pantalla actual per seleccionar les consultes i informes predefinits s’ha de
simplificar, ja que la majoria de perfils tindran accés a un nombre d’informes
molt més restringit.
Pantalla actual:

Informes per a la majoria de perfils:

ORDRE

Tema

Dades

1

Museus
Museus
Museus
Museus
Museus
Museus
Museus

Comparativa MENSUAL d'indicadors d'activitat
Seguiment mensual d'activitat
Comparativa anual d'activitat
Seguiment mensual de visitants per subseus (multicentres)
Visitants ANUALS de centres patrimonials i d'exposicions
Visitants segons tipus entrada
Públic de les activitats programades

1
1
1
1
1
1
1

8

Arxius
Música
Festivals

Activitat
TP1
Activitat
IC1
Activitat
IC2
Activitat
IC3
Activitat
IGA1
Activitat
IGA29
Activitat
IGA30
Consultes
IC9
Grans auditoris IC33
Festivals ciutat detall
IGA15

Evolució mensual USUARIS i CONSULTES d'un ARXIU
EVOLUCIÓ MENSUAL DELS GRANS AUDITORIS
Festivals a Barcelona

1
1
1

11

Globals

Activitat ICUB IGA18

Dades d'activitat (acumulats mensuals)

1
1
1
1
1
1
2
5

Codi

Títol

Informe

1

TOTAL
ORDRE
1
1
1
1
1
1
1
2
5
8
11

11

Tema
Dades
Codi
Títol
ADMIN.
GESTIÓ
SICUB IGA19 s’hauran
Seguiment MENSUAL
dades SICUBi assegurar que funcionin
1
Aquests
11
informes
de revisar,
en el nou
Museus
Activitat
TP1
Comparativa MENSUAL d'indicadors d'activitat
1
ADMIN.
GESTIÓ SICUB IGA20
Seguiment ANUAL dades SICUB: EQUIPAMENTS
1
SICUB.
Museus
Activitat
IC1
Seguiment mensual d'activitat
1
Informe
1

ADMIN.
Museus

GESTIÓ SICUB IGA21
Activitat
IC2

Informe ANUAL de gestió SICUB: ACTIVITATS
Comparativa anual d'activitat

1

ADMIN.
Arxius
ADMIN.
Música
ADMIN.
Festivals

GESTIÓ SICUB IGA26
Consultes
IC9
GESTIÓ SICUB IGA27
Grans auditoris IC33
GESTIÓ SICUB IGA28
Festivals ciutat detall
IGA15

Notes a les DADES ANUALS de les ACTIVITATS
Evolució mensual USUARIS i CONSULTES d'un ARXIU
Notes GENERALS dels EQUIPAMENTS i de les ACTIVITATS
EVOLUCIÓ MENSUAL DELS GRANS AUDITORIS
Administrador de notes
Festivals a Barcelona

1
1
1
1
1

ADMIN.
ADMIN.
ADMIN.
ADMIN.
ADMIN.
ADMIN.
ADMIN.
ADMIN.
ADMIN.
ADMIN.

GESTIÓ SICUB
GESTIÓ SICUB
GESTIÓ SICUB
GESTIÓ SICUB
GESTIÓ SICUB
GESTIÓ SICUB
GESTIÓ SICUB
GESTIÓ SICUB
GESTIÓ SICUB
GESTIÓ SICUB

Seguiment MENSUAL dades SICUB
Seguiment ANUAL dades SICUB: EQUIPAMENTS
Informe ANUAL de gestió SICUB: ACTIVITATS
Seguiment ANUAL dades SICUB: DADES GENERALS
Estadístiques d'ús SICUB
Notes a les DADES MENSUALS dels EQUIPAMENTS
Notes a les DADES ANUALS dels EQUIPAMENTS
Notes a les DADES ANUALS de les ACTIVITATS
Notes GENERALS dels EQUIPAMENTS i de les ACTIVITATS
Administrador de notes

ADMIN.
GESTIÓ
SICUB a
IGA22
Seguiment
ANUAL
dades SICUB: DADES
GENERALS
L’informe
IGA18,
s’haurà
d’adaptar
asubseus
noves
necessitats: 11
Museus
Activitat
IC3 més, Seguiment
mensual
de visitants per
(multicentres)
ADMIN.
GESTIÓ SICUB IGA23
Estadístiques d'ús SICUB
1
Museus
Activitat
Visitants
ANUALS de centres
patrimonials i d'exposicionsi eliminar1 l’apartat de
• ADMIN.
IGA18.
AfegirIGA1altres
tipologies
d’equipaments
GESTIÓ SICUB IGA24
Notes a les DADES MENSUALS dels EQUIPAMENTS
1
Museus
Activitat
IGA29
Visitants segons tipus entrada
1
ADMIN.
GESTIÓ SICUB IGA25
Notes a les DADES ANUALS dels EQUIPAMENTS
1
comunicació.
Museus
Públic de les activitats programades
1
Activitat
IGA30

1

Informes per al perfil administrador:

TOTAL
10
A Globals
més dels
elDades
perfil
administrador
d'activitat
(acumulats mensuals) podrà consultar els
1 informes de
Activitatanteriors,
ICUB IGA18
TOTAL
11
gestió, dels quals també se n’ha d’assegurar el correcte funcionament:
21
IGA19
IGA20
IGA21
IGA22
IGA23
IGA24
IGA25
IGA26
IGA27
IGA28

TOTAL

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
21

Alguns d’aquests informes, a més, hauran de respondre a noves necessitats:
• De l'IGA24 al IGA27, que hi posi l'estat de les notes.
La resta dels informes i consultes que existeixen actualment quedaran visibles
només per al perfil administrador, que decidirà si els vol fer visibles per a altres
perfils o no...
Cas que pels canvis que es produeixin per les millores que es proposen
quedessin afectats alguns dels informes es valoraria si s'eliminen o es
mantenen

C) ENLLAÇ A ALTRES SORTIDES DE DADES
En algun punt de la pantalla de sortida de dades hi haurà un enllaç a una url
externa, en la que els usuaris tindran accés a altres consultes, fora del SICUB.

6. PANTALLES QUE S’ELIMINEN O ES MODIFIQUEN

1. Paraules clau > Administració de paraules: eliminar.
o ELIMINAR

2. Sales d’arts escèniques municipals o consorciades > Dades
anuals
o Pestanya ESPECTACLES: ELIMINAR.
o Pestanyes ACTIVITATS i SERVEIS: s’han d’amagar per a aquest
tipus d’equipament (seguiran funcionant per a museus i altres tipus
d’equipaments que sí que les tenen)
o Pestanyes COMUNICACIÓ, RECURSOS i ADETCA s’han de
mantenir.

3. Grans auditoris > Dades anuals
o Pestanyes EXPOSICIONS, ACTIVITATS i SERVEIS: s’han d’amagar
per a aquest tipus d’equipament (seguiran funcionant per a museus i
altres tipus d’equipaments que sí que les tenen)
o Pestanyes COMUNICACIÓ i RECURSOS s’han de mantenir.

4. De l’ús CENTRES PATRIMONIALS I CENTRES
D’EXPOSICIONS
o Esborrar el total d’usuaris de la pestanya RESUM DE PÚBLIC, però
la pantalla es manté.

5. Pantalla Activitats > Detall espectacles Grec
o Aquesta pestanya es modificarà totalment, perquè la informació que
es pujarà no serà per total de cada espectacle, sinó dades dia x dia.
Entenem que en aquest cas no l’hem de comptar com a pantalla que
desapareix, sinó com a modificació.
o

6. Dades generals de l’ICUB > Comunicació Barcelona Cultura
o De les 5 pestanyes que té aquest apartat, s’ha d’ELIMINAR només
la pantalla que es diu ALTRES DADES

7. Dades generals de l’ICUB > Altres dades de Bib de
Barcelona
o ELIMINAR

8. Dades generals de l’ICUB > Subvencions que atorga l’ICUB
o Aquesta pestanya es modificarà totalment, perquè la informació que
es pujarà no serà agregada, i tindrà camps nous. Entenem que en
aquest cas no l’hem de comptar com a pantalla que desapareix, sinó
com a modificació.

9. Dades generals de l’ICUB > Recursos econòmics de l’ICUB
o Pestanya COMPTE DE RESULTATS: ELIMINAR

10. Dades generals de l’ICUB > Recursos econòmics de
l’ICUB
o Pestanya PRESSUPOST ICUB: ELIMINAR

11.

Dades generals de la ciutat > Població i turisme
o ELIMINAR

12.

Consultes per tema
o ELIMINAR. Farem una pantalla molt més senzilla, aprofitant una de
les pantalles que s’obren quan entres en un dels àmbits, entenem
que això sí que és eliminar (i no modificar) ja que aquesta pantalla
com l’entenem ara, desapareix.

13.

Consultes per tema > Llista
o ELIMINAR

14.

Consultes per tema > Cerca lliure
o ELIMINAR

15.

Cerca d’indicadors
o ELIMINAR

16.

Cerca d’indicadors > Equipaments
o ELIMINAR

17.

Cerca d’indicadors > Activitats
o ELIMINAR

18.

Cerca d’indicadors > Comunicació i recursos ICUB
o ELIMINAR

19.

Cerca d’indicadors > Dades ciutat
o ELIMINAR

3.2.1. Pla de Desplegament
L’adjudicatari haurà de presentar el Pla de Desplegament que és un conjunt
d’accions que defineix el procediment per abordar la posada en marxa del
contracte, per tal que sigui efectiva la seva posada en funcionament, que sigui
raonablement ràpida, i que no provoqui efectes no desitjats i que si ho fa, no
siguin massa extensos en el temps ni en l’organització.

3.2.2. Pla de Formació
El contracte inclou un Pla de Formació que ha d’incloure una descripció
detallada de les accions formatives previstes, la definició del públic objectiu i el
contingut previst per a cadascuna d’elles. La formació haurà de contemplar els
tres nivells d’utilització de l’aplicació: Usuari editor, usuari de consulta i usuari
administrador.
Aquesta formació s’haurà de realitzar en català o castellà als espais que
l’Institut de Cultura determini. El material que acompanyi aquestes formacions
haurà d’estar traduït al català.
El contingut del Pla de Formació de formadors és el següent:



Objectius de formació previstos al Pla: que els usuaris habituals de
l’aplicació es familiaritzin amb l’operativa diària de la mateixa.
Accions formatives per col·lectius, especificant:
o Objectius del curs.
o Número de sessions
o Assistents: es formaran els següents usuaris tipus:
 Usuaris administradors de l’eina
 Professionals dels diferents serveis
o Tota la formació inclosa haurà de fer-se en modalitat presencial
als espais que l’Institut de Cultura determini.
o Programa previst per a cada curs:
 Per al curs dirigit als administradors:
 Funcionament general de l’eina.
 Funcionalitats incloses.
 Parametrització de l’eina.
 Administració d’usuaris.
 Explotació de l’eina: base de dades, fitxers de log,
còpies de seguretat, etc.
 Per al curs dirigit als usuaris:

Funcionament general de l’eina.
 Explicació
detallada de cadascuna de les
funcionalitats incloses.
 Operativa de funcionament:
o Materials necessaris:
 Manual de l’aplicació en català.
 Guia d’ús de l’aplicació en català.
o Formadors: personal de l’adjudicatari amb participació directe en
el projecte.
o Dates previstes de celebració de cada curs: condicionades al
compliment del calendari previst d’execució del projecte.
Mecanismes de seguiment i control del pla.




.

3.2.2.1. Suport a la utilització de l’eina
Ha d’incloure una descripció detallada del servei de suport previst. Això ha
d’incloure la modalitat del servei de suport, l’horari i dates en la que estarà
disponible per a cada ubicació.
Aquest suport haurà de tenir les següents característiques:





Modalitat: El suport es donarà com a mínim per via telèfon i email.
Durada: 1 any des de la posada en funcionament de l’eina.
Horari: de dilluns a divendres, de 8:00h a 18:00h.
Personal: perfil Analista Funcional o tècnic amb participació directa en el
contracte.

Nivells de servei:
Peticions
Tipus

Temps de resolució

Consulta

5 hores laborables

3.3. SERVEIS EXCLOSOS DEL CONTRACTE
Està exclosa de l’abast del projecte la integració del Gestor d’Indicadors amb
altres sistemes d’Informació relatius a la gestió de dades que faci servir l’Institut
de Cultura de Barcelona que no s’especifiquin en aquest document.

El document original ha estat signat electrònicament per:
Pilar Roca Viola el dia 19/07/2019 a les 14:15, que informa.

