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Vídeoplens

PLANTILLA WEB DE RETRANSMISSIÓ I  REPOSITORI DE VÍDEOS 
DE PLENS MUNICIPALS, BASAT EN CMS JOOMLA



 DRetransmissió en directe dels plens

 DVídeo repositori dels plens passats

 DCatalogació i filtres per dates i temàtiques

 DAnnexar documents relacionats als plens

 DLloc web centralitzat on mostrar informacions 

sobre transparència municipal

Índex

Avui en dia i causa de nombrosos  casos de corrupció en les 

administracions hi ha una gran sensibilitat per part de la ciutadania 

sobre aquest tema i una paraula que esta en boca de tothom és 

transparència.

Amb aquest escenari, aquest treball vol cobrir una demanda creixent 

de transparència mitjançant les noves tecnologies i fer-ho a més a 

més d’una forma eficient, sostenible i que no costi gaires diners als 

ciutadans, tant la seva implementació com el seu manteniment.

Així doncs els principals punts que cobreix aquest treball són:

Introducció
Vídeoplens - Les noves tecnologies al servir d’una major 
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En què consisteix...
Aprofitant les eines disponibles en el mercat

VídEoPlEnS

wEb muniCiPAl

SErVEi broAdCASt i 
EmmAgAtzEmAnEnt 
VídEoS

gEStor dE ContingutS 
wEb

rEtrAnSmiSSió i 
grAVACió dEl PlE 
En dirECtE

•	 Fàcil  integració gràfica a qualsevol web municipal

•	 Apartat web específic per temes de transparència

•	 No es necessita edició de vídeo

•	 Fàcil  administració web

•	 Mínims requisits de servidor 

•	 Disseny web adaptat a dispositius mòbils i tauletes
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Perquè Youtube...
Broadcast i magatzem de vídeos

El vídeo necessita molts recursos 
d’espai en disc de servidor

Els vídeos inserits des de 
Youtube no consumeixen 
recursos del nostre 
servidor

Els vídeos són documents 
informatius, no artístics. No 
és necessari protegir-ne la 
seva difusió

No farà falta cap tipus de 
postproducció, conversió o 
renderització.

Com a còpia de seguretat 
dels vídeos es pot utilitzar un 
format òptic barat com els 
DVD

~ 12 Gb 1 hora de 
vídeo qualitat SD 
sense compressió

+ + =
Quants més vídeos, 
més espai i amplada de 
banda en servidor

Més diners a destinar al 
servidor, per tant Producte 
menys competitiu
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S’haurà de remodelar la web municipal?

“Flexibilitat en disseny gràfic, d’apartats i de continguts segons requeriments 
específics de cada ajuntament”

“Organització de continguts pensat específicament per a temes municipals i de 
transparència”

Fàcil adaptació i manteniment en qualsevol web municipal

No farà falta remodelar la web municipal i podrà tenir la mateixa estructura, ja que Videoplens serà un apartat específic i independent que s’adaptarà a la 

identitat gràfica de cada consistori municipal en concret.

Fàcil manteniment

Adaptabilitat

Senzillesa
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Continguts i funcionalitats vídeoplens
Retransmissió en directe - Categorització vídeos - Calendari de plens - Butlletins informatius - Cerca de vídeos per temàtiques - Difusió 

per xarxes socials - Punt centralitzat d’informació sobre plens municipals - Disseny adaptat a dispositius mòbils.

Retransmissió i 
gravació dels plens

Categorització dels 
vídeos per dates i 

temàtiques

Enviament 
de butlletins 
informatius a 
subscriptors

Cerca intel·ligent 
de vídeos per 
paraules clau

Disseny web 
adaptat a 

dispositius mòbils i 
tauletes

Conexió i difusió 
dels continguts en 

xarxes socials

Calendari de plens 
previstos
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Administració vídeoplens
Sistema multiusuari - multiidioma - Editor entrades WYSIWYG - Gestor 

butlletins - Metadades

Administració 
permisos 

multiusuari

Sistema 
multiidioma

Gestió usuaris 
butlletins

Estadístiques 
simples impactes i 

visualitzacions

Gestió disposició 
dels elements en 

pantalla

Editor visual 
WYSIWYG

Gestió de 
metadades
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Apartats vídeoplens
Pàgina inicial - Home

1. Zona logotip

2. Cercador

3. Canvi idiomes

4. Menú principal

5. Slide show

6. Retransmissió

7. Darrers plens

8. Arxiu històric de plens per dates

9. Calendari propers plens

10.  Cerca per temàtica

11. Subscripció al butlletí

12. Xarxes socials

13. Ruta de navegació (Breadcumbs)

14. Peu de pàgina - Informació legal
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Apartats vídeoplens
“Fitxa” Plens

1. Títol entrada

2. Utilitat d’enviament per email i impressió

3. Enllaços a documents PDF, ordre dia i acta

4. Vídeo inserit des de Youtube

5. Enllaços per reproduir vídeo des d’un punt de 
l’ordre del dia

6. Resum textual dels temes i acords del ple 
en concret (útil quan es fan cerques amb el 
cercador)

7. Informació addicional del ple (data i 
impactes)

8. Articles relacionats amb l’entrada (a partir de 
les metadades introduïdes)
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Visualització amb diferents dispositius
Sobretaula - Tauletes -Smartphones

SobrEtAulA tAulEtES

SmArtPHonES
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