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DESCRIPCIÓ FUNCIONAL DEL CONJUNT DE WEBS CULTURALS
PÚBLIQUES I GESTOR DE CONTINGUTS
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visualitzar l’oferta cultural, que difondran de forma dinàmica les activitats, els
agents i equipaments i els recursos culturals de Girona i el seu entorn urbà. La
millora en la comunicació de continguts, serveis i productes culturals permetrà
dirigir-se a públics concrets, ampliar els públics existents i augmentar el consum
cultural.
Els continguts del conjunt de webs provindran, una part del gestor de continguts
propi de cada web i una altra que connectarà via webservice a la plataforma
virtual EVA.
Els administradors dels webs, disposaran d’un d’accés per la gestió dels
continguts a cadascuna de les webs.
1. GESTOR DE CONTINGUTS DE LES WEBS
Cada web tindrà el seu propi gestor de continguts des d’on els administradors
podran modificar els continguts de la web (textos, imatges, noticies internes,
avisos...), excepte aquells que provinguin de la plataforma EVA (directori
d’equipaments, d’activitats, de cursos...).
El gestor de continguts haurà d’estar preparat per gestionar de forma
independent el contingut, el disseny i la distribució dels apartats de forma
dinàmica. Podent ampliar i visualitzar tants apartat com es desitgin seguint la
coherència gràfica que marca el llibre d’estil de l’annex V, Descripció del servei
de disseny gràfic.
En algunes webs, el gestor de continguts haurà de contemplar algunes
funcionalitats, tal i com s’explica en aquest annex, com per exemple:
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Gestió dels streamings per controlar les franges horàries d’obertura de
l’apartat o el visor de vídeo streaming a la web de difusió de continguts
culturals en format audiovisual
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-

Gestió dels maps interactius a la web de de difusió de serveis i recursos
per a la producció cinematogràfica

-

Gestió de noticies en diverses de les webs

2. WEBS CULTURA
El conjunt de webs culturals públiques consta de 6 llocs web:
1. Web d’aterratge
2. Web de difusió de l’oferta cultural
3. Web de difusió de serveis i recursos per a la creació i la producció artística.
4. Web de difusió de l’oferta formativa artística
5. Web de difusió de serveis i recursos per a la producció cinematogràfica
6. Web de difusió de continguts culturals en format audiovisual
En aquest apartat es descriuen de forma genèrica els continguts de cada web.
A l’Annex III (Maquetes gràfiques del conjunt de webs culturals públiques) es
facilita un suport visual per interpretar el volum i tipus de continguts.
2.1. Web d’aterratge
2.1.1. Descripció general:
Web d’aterratge que presenta el sistema cultural de Girona i el seu entorn urbà i
et redirigeix a cinc webs públiques.
2.1.2. Apartats
-

Visualització de continguts (tipus banner) que permetran accedir a altres
webs de l’ecosistema de la plataforma TIC i a altres webs externes. Els

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

DOC_ID: 8454782

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

SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

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

Codi de verificació CSV: 8OL19-HVHEQ-7CGYN
Data d'emissió: 3 de febrero de 2020 a les 11:59:48
Pàgina 5 de 21

SIGNAT

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

DOC_ID: 8424972

Altres: ANNEX III PPTP

SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi de verificació CSV: GCOHP-9CJLS-I18MV
Data d'emissió: 23 de enero de 2020 a les 13:28:03
Pàgina 5 de 21

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 08:29

APROVAT

5

interessar.
2.2. Web de difusió de l’oferta cultural
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continguts seran textos, imatges i enllaços als webs que puguin

2.2.1. Descripció general
Web de difusió de les activitats culturals de Girona i àrea urbana. En aquesta
web es reordenen i s’amplien els continguts de l’actual web de Girona Cultura,
integrant-los al sistema TIC que contindrà el conjunt de webs culturals i la
plataforma virtual de coordinació i interacció de la comunitat creativa.
2.2.2. Apartats
La web constarà dels següents apartats:
-

Visualització del directori d’activitats. Les activitats es llistaran a la pàgina
web ordenades de més recents a menys i es podran filtrar amb cercadors.

-

Fitxa de cada activitat (nom, dia, hora, lloc, descripció, foto, etc.).

-

Calendari on l’usuari podrà veure les activitats que es fan per dia i, clicant,
podrà veure el detall de l’activitat.

-

Visualització del directori de festivals. Els festivals es llistaran a la pàgina

-

Fitxa de cada festival (nom, dates, organitzador, enllaç a la seva pàgina

web ordenats de més recents a menys i es podran filtrar amb cercadors.
web, ubicació dels espais on es realitzen les activitats, descripció, foto,
etc.). En aquest apartat apareixerà el llistat d’activitats del festival i, clicant,
es podrà veure el detall de l’activitat.
-

Visualització del directori festes. Les festes es llistaran a la pàgina web
ordenades de més recents a menys i es podran filtrar amb cercadors.

-

Fitxa de cada festa (nom, dates, organitzador, enllaç a la seva pàgina web,
ubicació dels espais on es realitzen les activitats, descripció, foto, etc.).
En aquest apartat apareixerà el llistat d’activitats de la festa i, clicant, es
podrà veure el detall de l’activitat.
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Visualització del directori d’espais d’exhibició. Els espais es llistaran a la
pàgina web ordenats per ordre alfabètic i es podran filtrar amb cercadors.
-

Fitxa de cada espai (nom, adreça postal, correu electrònic, telèfon, foto,
ubicació en un mapa, etc.). En aquest apartat apareixerà el llistat de les
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-

properes activitats que es portaran a terme a l’espai.
-

Presentació d’avantatges, descomptes, modalitats i com fer-se la targeta
Girona Cultura. En aquest apartat apareixerà un llistat d’activitats
especials per als usuaris de la targeta Girona Cultura.

-

Recull d’entrevistes a agents culturals en format pdf. Al clicar sobre cada
document, es realitzarà la descàrrega del pdf.

-

Notícies d’actualitat. Un espai de les notícies internes i externes
relacionades amb el món de la cultura.

-

Visualització d’avisos

2.2.3. Directoris
Els directoris es recuperaran a través d’un webservice des de la plataforma EVA.
Amb l’ajuda dels cercador es podran filtrar continguts de forma categoritzada i
textual tal i com s’explica a l’apartat 4.7 Cercador de l’Annex I.
A continuació algunes categories d’exemple per poder fer una cerques en els
següents directoris:
-

Directori d’activitats:
x Àmbit artístic
x Subàmbit artístic
x Format de l’activitat
x Operador que programa l’activitat
x Equipament o lloc on es realitza l’activitat.
x Activitats de Girona Cultura (amb descomptes de la targeta)
x Activitats gratuïtes
x Recomanat per
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Directori de festivals
x Àmbits artístics.
x Organitzador.
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-

Directori de festes
x Àmbits artístics.
x Organitzadors.

-

Directori d’equipaments (espais d’exhibició)
x Àmbits artístics
2.3. Web de difusió de serveis i recursos per a la creació i la producció artística

2.3.1. Descripció general
Web de difusió de serveis i recursos per a la creació i la producció artística.
2.3.2. Apartats
La web constarà dels següents apartats:
-

Presentació de la comunitat Girona Crea amb informació relativa a:
x Objectius de Girona Crea.
x Requisits per formar part de Girona Crea.
x Avantatges i beneficis de formar part de Girona Crea.

-

Protocol d’admissió a la marca Girona Crea.

-

Visualització del directori de membres de la marca Girona Crea.

-

Presentació dels serveis i contacte de l’Oficina de Foment de les Arts. La
presentació estarà composada per diversos apartats en els quals es
detallaran:
x Atenció professional que permetrà enviar informació a través d’un
formulari web.
x Acompanyament. Descripció, llistat d’enllaços d’interès i pdf’s
descarregables.
x Suport. Descripció i llistat d’enllaços d’interès i pdf’s descarregables.

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

DOC_ID: 8454782

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

SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

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

Codi de verificació CSV: 8OL19-HVHEQ-7CGYN
Data d'emissió: 3 de febrero de 2020 a les 11:59:48
Pàgina 8 de 21

SIGNAT

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

DOC_ID: 8424972

Altres: ANNEX III PPTP

SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi de verificació CSV: GCOHP-9CJLS-I18MV
Data d'emissió: 23 de enero de 2020 a les 13:28:03
Pàgina 8 de 21

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 08:29

APROVAT

8
Visualització del directori de recursos per la creació i producció. Els recursos
es llistaran a la pàgina web i es podran filtrar amb cercadors.
-

Visualització del directori d’espais de creació. Els espais es llistaran a la
pàgina web ordenats per ordre alfabètic i es podran filtrar amb cercadors. Els
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-

espais tindran vinculades les sales destinades a la creació.
-

Fitxa de cada espai (nom, adreça postal, correu electrònic, telèfon, foto,
ubicació en un mapa, etc).

-

Fitxa amb les seves sales (fotografia, m2...) i pdf adjunt amb les
característiques tècniques.

-

Visualització d’altres espais amb característiques semblants

-

Notícies d’actualitat. Un espai de notícies internes i externes relacionades
amb la creació i producció professional.

-

Visualització d’avisos

2.3.3. Directoris
Els directoris es recuperaran a través d’un webservice des de la plataforma EVA.
Amb l’ajuda dels cercador es podran filtrar continguts de forma categoritzada i
textual tal i com s’explica a l’apartat 4.7 Cercador de l’Annex I.
A continuació algunes categories d’exemple per poder fer una cerques en els
següents directoris:
-

Directori de membres de la marca Girona Crea
x Àmbits artístics
x Sub-àmbits artístics
x Àmbit d’acció
x Especialitat
x Població
x Temporalitat d’ús
x Titularitat
x Cerca per text
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a la producció cinematogràfica. Els usuaris que estiguin categoritzats amb la
etiqueta d’àmbit audiovisual també es visualitzaran a l’esmentada web.
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Aquest directori es vincularà amb la web de difusió de serveis i recursos per

Directori d’equipaments (espais de creació)
x Àmbits artístics
x Sub-àmbits artístics
x Població
x Temporalitat d’ús
x Titularitat
x Cerca per text
-

Directori de recursos i serveis per a la creació i producció
x Àmbits artístics
x Tipus
x Entitat
x Format
x En termini
x Cerca per text

Aquest directori es vincularà amb la web de difusió de serveis i recursos per a la
producció cinematogràfica. Els recursos que estiguin categoritzats amb la
etiqueta d’àmbit audiovisual també es visualitzaran a l’esmentada web.
2.4. Web de difusió de l’oferta formativa artística
2.4.1. Descripció general
Web de difusió de cursos i tallers artístics de Girona i àrea urbana.
2.4.2. Apartats
La web constarà dels següents apartats:
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Visualització del directori de tallers i cursos artístics que s’ofereixen. Es podran
filtrar amb cercadors.
-

Fitxa del curs o taller (Nom del curs, àmbit artístic, dates, horari, franja d’edat,
cost, dates inscripcions, enllaç a inscripció, etc.).
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-

-

Visualització del directori de cursos i tallers amb inscripcions obertes.

-

Visualització del directori d’espais de formació artística, amb cercadors.

-

Fitxa de cada espai de formació artística (Nom, adreça postal, correu
electrònic, telèfon, web, ubicació a mapa, etc.). En aquest apartat es llistaran
els cursos que ofereix l’espai.

-

Visualització dels recursos dels serveis educatius artístics. Es podran filtrar
amb cercadors.

-

Fitxa del recurs (Descripció, objectius, durada, ens organitzadors...)

-

Visualització d’avisos

2.4.3. Directoris
Els directoris es recuperaran a través d’un webservice des de la plataforma EVA.
Amb l’ajuda dels cercador es podran filtrar continguts de forma categoritzada i
textual tal i com s’explica a l’apartat 4.7 Cercador de l’Annex I.
A continuació algunes categories d’exemple per poder fer una cerques en els
següents directoris:
-

Directori de cursos i tallers de formació artística:
x

Àmbit artístic,

x

Subàmbit artístic,

x

Franja d’edat,

x

Cost,

x

Durada

x

Zona

x

Organitzador

x Directori d’equipaments (espais de formació)
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-

x

Àmbits artístics

x

Subàmbits artístics

x

Franja d’edat

x

Zona

x

Organitzador

Directori de recursos educatius:
x Àmbits artístics
x Subàmbits artístics
x Ens organitzador

2.5. Web de difusió de serveis i recursos per a la producció cinematogràfica
2.5.1.Descripció general
Web de difusió de serveis i recursos per a la producció cinematogràfica que
ofereix la Girona Film Office. Actualment aquests serveis es visualitzen en un
apartat de la pàgina web de l’Ajuntament. Aquests continguts es reordenaran i
ampliaran en una nova web dins aquest nou entorn de difusió.
2.5.2. Apartats
La web constarà dels següents apartats:
-

Visualització d’una galeria d’imatges i textos de presentació dels serveis
de l’oficina de rodatge (Girona Film Office)

-

Visualització del directori d’activitats de l’àmbit audiovisual. Les activitats
es llistaran a la pàgina web ordenades de més recents a menys i es
podran filtrar amb cercadors.

-

Fitxa de cada activitat (nom, dia, hora, lloc, descripció, foto, etc.).

-

Calendari on l’usuari podrà veure les activitats de l’àmbit audiovisual que
es fan per dia i, clicant, podrà veure el detall de l’activitat.

-

Visualització d’avisos
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Visualització d’un mapa interactiu on es mostraran les localitzacions que
ofereix la Girona Film Office, les produccions (series i pel·lícules) que
s’han rodat a la ciutat de Girona i els trams fiscals de la ciutat per conèixer
les tarifes de cada localització. Aquest mapa estarà composat per vàries
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-

capes que es podran seleccionar en funció del contingut que es vulgui
visualitzar (localitzacions/produccions audiovisuals/trams fiscals). El
mapa es vincularà amb la galeria de fotografies de les localitzacions i amb
la galeria d’imatges de les produccions. Les dades del mapa es
gestionaran des del gestor de continguts del propi web.
-

Galeria de fotografies de les localitzacions. Les fotografies es vincularan
amb el mapa de manera que quan es seleccioni una fotografia es mostrarà
un indicador que ubicarà la localització de la fotografia sobre el mapa.
Cada fotografia tindrà un subtítol (+info) que s’enllaçarà amb la fitxa de la
localització allotjada a la web de la Catalunya Film Comission.

-

Galeria d’imatges (cartells) de les pel·lícules i sèries rodades a Girona.
Les imatges es vincularan amb el mapa de manera que quan es seleccioni
una imatge es mostrarà un indicador que ubicarà la pel·lícula o sèrie sobre
el mapa. Cada imatge tindrà un subtítol (+info) que s’enllaçarà amb la fitxa
de la pel3lícula o sèrie allotjada a la web de la Catalunya Film Comission.

-

Visualització dels curtmetratges i videoclips rodats a la ciutat de Girona.
Al clicar sobre el detall d’un curtmetratge o videoclip s’obrirà una nova
pàgina en la qual es carregarà el contingut existent a Vimeo o Youtube.
Els textos i els enllaços a plataformes externes es gestionaran des del
gestor de la web.

-

Visualització dels anuncis rodats a la ciutat de Girona. . Al clicar sobre el
detall d’un anunci s’obrirà una nova pàgina en la qual es carregarà el
contingut existent a Vimeo o Youtube. Els textos i els enllaços a
plataformes externes es gestionaran des del gestor de la web.
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Visualització del directori de recursos per la creació i producció de l’àmbit
audiovisual. Els recursos es llistaran a la pàgina web i es podran filtrar
amb cercadors.
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-

-

Visualització del directori de professionals i agents de l’àmbit audiovisual.

-

Visualització de les dades de contacte de la Film Office amb la possibilitat
d’enviar correu electrònic al contacte

-

Notícies d’actualitat. Un espai de notícies internes i externes relacionades
amb el sector audiovisual.

2.5.3. Directoris
Els directoris es recuperaran a través d’un webservice des de la plataforma EVA.
Amb l’ajuda dels cercador es podran filtrar continguts de forma categoritzada i
textual tal i com s’explica a l’apartat 4.7 Cercador de l’Annex I.
A continuació algunes categories d’exemple per poder fer una cerques en els
següents directoris.
-

Directori de recursos a la creació i producció audiovisual. Tal i com
s’exposa a l’apartat 4.9.3 Publicació de recursos de l’Annex I tots els
usuaris validats podran publicar recursos a través d’una fitxa específica i
categoritzada. Les fitxes es recuperaran de la plataforma virtual EVA a
través d’un webservice.
x Tipus
x Entitat
x Format
x En termini

-

Directori de professionals i empreses del sector audiovisual. Les dades
del directori s’obtindran dels perfils d’usuaris dels usuaris agents i
professionals que estiguin categoritzats amb l’etiqueta d’àmbit audiovisual
de la plataforma EVA i hagin donat permís per la seva publicació.
x Especialitat professional
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x Especialitat de les empreses
x Sub-especialitat de les empreses
x Població
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x Sub-especialitat professional

2.5.4. Integració de directoris
Els següents directoris ja estan desenvolupats des de la BCN Film Comission.
El sistema TIC ha de permetre recuperar les dades, visualitzar-les i cercar-les al
web de difusió de serveis i recursos per a la producció cinematogràfica.
A continuació algunes categories d’exemple per poder fer una cerques en els
següents directoris:
-

Directori de produccions que s’hagin realitzat a la ciutat.
x Estrena (any)
x Director/a
x Tipologia
x País
x Cercador per text

-

Directori de localitzacions que s’hagin realitzat a la ciutat.
x Estrena (any)
x Director/a
x Tipologia
x País
x Cercador per text

2.6. Web de difusió de continguts culturals en format audiovisual.
2.6.1. Descripció general
Web de visualització de vídeos sota demanda i en directe (streaming) de
continguts culturals.
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La web constarà dels següents apartats:
-

Pantalla d’inici amb una descripció del web juntament amb la visió
d’alguns canals de vídeos.
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2.6.2. Apartats

-

Explicació del procés d’incorporació vídeos al web i protocol d’acceptació
d’aquests materials.

-

Cercador, transversal a tots els apartats d’aquest web, amb filtres per text
i categories.

-

Canals que ordenen els continguts audiovisuals del web. Els canals seran
gestionables.

-

Visualització dels continguts audiovisuals on es mostra informació sobre
el vídeo i l’usuari que es recupera i es gestiona des de la plataforma EVA.
També es mostrarà una llista de vídeos relacionats. Aquest apartat ha de
contemplar opcions per compartir el contingut a les xarxes socials
(Facebook, Twitter i Youtube, com a mínim).

-

Visualització de la programació de properes emissions de vídeos en
directe (streaming)

-

Visualització dels vídeos que s’emetran en directe (streaming) que
s’activarà puntualment quan hi hagi emissió.

-

Visualització d’avisos.

2.6.3. Directoris
Els directoris de vídeos es recuperaran a través d’un webservice des de la
plataforma EVA.
Amb l’ajuda dels cercador es podran filtrar continguts de forma categoritzada i
textual tal i com s’explica a l’apartat 4.7 Cercador de l’Annex I.
A continuació algunes categories d’exemple per poder fer una cerca en el
següent directori:
-

Directori de continguts audiovisuals:
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x Tipus d’activitat
x Organitzador
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x Àmbits artístics

2.7 Fitxes
Les dades de les fitxes s’introduiran a plataforma virtual EVA i es recuperaran
als apartats que requereixin a través d’un webservice. Els camps que es mostren
a continuació són només exemples. Els camps definitius els haurà de determinar
l’equip tècnic del PECT de les ICC amb el suport de l’empresa adjudicatària.
- Fitxa d’activitats:
x Nom,
x Àmbit artístic,
x Subàmbit artístic,
x Format de l’activitat,
x Descripció
x Dia
x Hores
x Crèdits
x Fotografies
x Enllaços web
x Incrustació de vídeos
x Mapa amb la ubicació de l’activitat
x Enllaç a la plataforma de venta d’entrades o al sistema d’inscripcions.
x Cada activitat podrà compartir-se a través de diferents xarxes socials.
x Enllaç a la web de venta de l’activitat.
- Fitxa de grup d’activitats (festival, festa, mostra, cicle, etc.):
x Nom
x Àmbit artístic
x Descripció
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x Crèdits
x Fotografies
x Enllaços web
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x Dates

x Incrustació de vídeos
x Llistat de les activitats culturals
x Cada activitat serà clicable i tindrà la informació descrita anteriorment
a la fitxa de cada activitat
x Cada grup d’activitats podrà compartir-se a través de diferents xarxes
socials
- Fitxa cursos i tallers:
x Nom
x Àmbit artístic
x Descripció
x Dates de realització
x Dates d’inscripcions
x Hores
x Crèdits
x Fotografies
x Enllaços web
x Incrustació de vídeos
x Mapa de la ubicació del curs o taller
x Enllaç al portal o web d’inscripció
- Fitxa d’equipaments:
x Nom
x Descripció
x Projectes
x Fotografia
x Enllaç web
x Mapa de situació
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x Característiques tècniques de l’espai (descàrrega de diferents pdfs)
x Llistat de convocatòries de residències de l’espai
x Llistat d’activitats de l’espai
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x Text descriptiu de com accedir-hi

x Llistat de cursos i tallers artístics que s’ofereixen a l’espai
- Fitxa de recursos:
x Descripció
x Fotografia
x Penjar documents pdf associats a alguns recursos o serveis
- Fitxa vídeo (XITA):
x Títol
x Descripció
x Incrustació de vídeo enllaçat a d’altres plataformes de contingut
audiovisual com (youtube, vimeo)
x Àmbit artístic
x Subàmbit artístic
x Format d’activitat
x Usuari
2.7 Gestió de mapes interactius
Tal i com s’explica al Plec de Prescripcions Tècniques l’empresa contractada
haurà de dur a terme la integració a la plataforma OpenStreetMap i garantir totes
les funcionalitats que el sistema requereixi.
Els mapes interactius han s’han de poder editar i gestionar i visualitzar-los tal i
com es descriuen en cada un dels apartats.
2.8 Compra d’entrades i inscripcions
Cada activitat publicada a l’agenda de difusió de l’oferta cultural té una URL
externa (enllaç) al sistema de venda de l’operador que l’ha generat. Igualment,
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al sistema d’inscripció corresponent.
La URL externa condueix a plataformes externes de venda d’entrades o
inscripció. Aquestes es connectaran amb la plataforma virtual EVA per tal de
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els cursos de la web de difusió formativa artística tenen un URL externa (enllaç)

retornar dades tal i com s’explica a l’apartat Tractament de dades de l’Annex I, a
través de diferents vies:
-

Pagament: Sistema de venda d’entrades externa (per exemple, la venda
d’entrades de l’Ajuntament de Girona es fa a través de KoobinEvent).

-

Inscripció: Sistema d’Inscripció extern (per exemple: el sistema
d’inscripció de l’Ajuntament de Girona és aquest: https://seu.girona.cat/si/)

2.9 Registre i login
Registre d’usuaris: És un accés directe al registre d’usuaris del sistema TIC.
Tindran accés tots aquells usuaris nous que desitgin registrar-se a la plataforma
per utilitzar qualsevol de les funcionalitats disponibles d’usuaris definits a l’annex
I Descripció funcional de la plataforma virtual EVA i l’Annex IV, Maquetes
gràfiques del conjunt de webs culturals públiques.
Login d’usuaris: És un accés directe al registre d’usuaris del sistema TIC.
Tindran accés tots aquells usuaris ja registrats a la plataforma virtual EVA. Els
usuaris tindran les funcionalitats disponibles que es detallen a l’annex I
Descripció funcional de la plataforma virtual EVA i l’Annex IV, Maquetes
gràfiques del conjunt de webs culturals públiques, segons els tipus d’usuari que
s’hagi validat
2.10 Cercadors
El cercadors dels directoris estaran basats amb les categories que es gestionen
des de la plataforma EVA i que es recuperaran través d’un web Service.
El cercador també tindrà la capacitat de fer cerques textuals.
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En el conjunt de webs s’han de poder visualitzar notícies de l’àmbit cultural i
creatiu. El sistema ha de permetre recuperar notícies d’altres sistemes (per
exemple via RSS) i publicar-les a diferents apartats.
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2.11 Notícies / Actualitat externa

En els apartats de noticies dels diferents webs, podran visualitzar-se de forma
integrada amb les noticies internes que es puguin generar des del gestor de
continguts del conjunt de webs culturals ordenades per exemple, per data.
2.12 Notícies / Actualitat interna
En el conjunt de webs culturals ha de poder gestionar un sistema de publicació
de noticies propi des del gestor de continguts dels webs. En els apartats de
noticies dels diferents webs, podran visualitzar-se de forma integrada amb les
noticies externes ordenades per exemple, per data.

2.13 Avisos
Un espai de visualització d’informació que l’administrador de la web vulgui posar
de rellevància puntualment.
L’administrador podrà activar i desactivar l’avís.
Tots els usuaris de la plataforma EVA que estiguin categoritzats amb l’etiqueta
d’àmbit d’interès concret rebran aquets avisos en l’apartat de notificacions del
taulell de control de la plataforma.
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Les webs seran en català excepte la web de difusió de serveis i recursos per a
la producció cinematogràfica que haurà d’estar també traduïda en castellà i
anglès des del gestor de continguts.
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2.14 Idiomes

Es valorarà per part de l’equip tècnic del PECT ICC la possibilitat de permetre la
traducció automàtica de Google per tot el conjunt de webs en els següents
idiomes: castellà, anglès i francès.

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

