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 Imatge 01: Logo CC BY-NC-SA

© Glòria Ruiz Santacana

Enllaç a més informació: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0
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Abstract

Des de fa ja uns anys, la ciutadania reclama a les institucions públiques l’accés a la informació de les

diferents activitats, servies i accions que es porten a termes des de qualsevol d’aquests ens públics.

Reclamant així, el seu dret a la informació i a la participació. 

Per donar sortida a la demanada popular, i per tal de garantir els drets dels ciutadans, s’ha aprovat

una llei sobre la transparència (Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon

govern) que a finals d’aquest any, desembre 2015, entrarà en vigor i serà d’obligat compliment per als

ens públics. També trobem una llei de transparència a nivell estatal, “Ley 19/2013, de 9 de diciembre,

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno”, tot i que en aquest projecte no

es tindrà en compte en primera instància, ja que un cop realitzat no serà difícil d'adaptar per donar-li

sortida. 

Tot i que la llei comentada parla no només d'accés a la informació, sinó també del tractament de

dades obertes i participació ciutadana, aquest projecte només acollirà la part central de la llei, la part

d'accés a la informació, entenen que és el primer canal que s'ha de garantir i donar compliment per

tal de poder  un cop resolt això, avançar en els altres requeriments exposats en dita llei. En aquest

TFG em centraré només en aquesta primera fase, deixant la possibilitat d'integració d'altres elements

en fases següents.   

El  treball  de final  de grau es centra  doncs en,  la  creació  del  disseny gràfic  (no la  programació

d’aquests)  d’un  portal  web  d’un  ajuntament  fictici  (tot  i  que  podria  ser  d’aplicació  a  qualsevol

ajuntament)  que  doni  visualització  de  tot  un  recull  de  informació  publica:  normativa,  hisenda,

actuacions, serveis, etc., agrupada i centralitzada per garantir el consum de la informació al públic. 

L’objectiu d’aquest portal és doble, per una banda, facilitar la gestió dels ajuntaments, donat sortida a

una llei i facilitant-los la seva gestió diària, i per l’altra banda, donar accés a la informació a tots els

ciutadans de forma accessible, agradable i entenedora. 

En aquest sentit, s’orientarà el portal en una vessant de disseny gràfic important, clau per oferir al

ciutadà la informació institucional que per lo general, és prou enrevessada i desconeguda. Mitjançant

una bona visualització i arquitectura de la informació arribarem a satisfer les demandes de l’usuari i a

facilitar l’accés a la informació. Aquest projecte doncs pretén oferir un accés a la informació pública

que sigui totalment accessible, de forma que sigui un espai entenedor i intuïtiu per als usuaris que no

estan acostumats a cercar o consultar aquest tipus d'informació.  A més a més, també es tindrà molt

en compte l'usuari de gestió del web, facilitant-li processos pel manteniment de la informació i una

bona arquitectura de la informació. 
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Abstract (anglès)

Over the last years, citizens started to claim access to the different activities, services and projects

developed by public institutions. In this way, what is being claimed is the right to be informed and to

participate to such activities. 

In order to meet citizens' expectations, hence granting citizens' rights,  a “Transparency Law” (Llei 

Autonomica  19/2014  de  Transparència,  Accés  a  la  Informació  Pública  i  Bon  Govern)  has  been

approved in Catalonia; this law would came into effect in December 2015 and shall be mandatory for

all local institutions. A similar law of transparency can also be found on a national level, Law 19/2013

(Ley  19/2013,  de  9  de  diciembre,  de  Transparencia,  Acceso  a  la  Información  Pública  y  Buen

Gobierno”); nevertheless, the national law will not be relevant in this project, as once completed, it will

not be difficult to be adapted accordingly.

The previously mentioned Catalan Law (Law 19/2014) regards not just the access to information, but

also to how open data are treated and to how they may be handled by citizens or third parties. This

project  will  only focus on the central  part  of  such law,  hence the part  concerning the access to

information. It is therefore this first phase that shall be granted and, once done, it will be possible to

proceed with the fulfillment of the other requirements listed in the mentioned Law. As stated, this

project will focus only on this first phase, remaining opened to the implementation of possible further

elements. 

This project centers the attention on the graphic design of the web (not its programming) of a fictive

municipality (even if it could be applied and used by any existing municipal institution), providing a

complete source of information of public interest, such as: services, tax, leisure related information, all

gathered on one unique website and granting its public access.

This project has two goals, on one hand it aims to facilitate the administration and management of a

municipality, allowing the application of the discussed law and the fulfillment of daily municipal tasks;

on the other hand, it aims to provide an access to public information which shall be simple, effortless

and enjoyable.

In this regard, the website is intended to take graphic design into high consideration, as the design is

crucial in order to offer and deliver institutional information to the citizens, given the usual complexity

and lack of popularity of this kind of information. Through a pleasant architecture and visualization of

the information, it will be possible to satisfy the demands and expectations of the users, who are not

familiar with searching nor consulting institutional information. In addition, the role of webmaster will

be one of the priorities, providing this role with relevant processes to manage contents and with a

functional information architecture. 
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1. Introducció projecte

1.1 Introducció de la memòria

Aquest document respon a la memòria del treball de final de grau (TFG) del Grau de Multimèdia

impartit per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), concretament dins de la disciplina de Creació

Gràfica. 

Aquest TFG es centrarà especialment en una basant més de disseny, estètica i de llenguatge visual

de la informació orientada a l’usuari. Això no treu que es treballin transversalment altres aspectes

claus  estudiats  en  aquest  mateix  Grau,  com  l’arquitectura  de  la  informació,  l’accessibilitat,  la

usabilitat, etc. 

La  memòria  reflecteix  tot  el  procés  del  projecte  centrat  en  el  disseny  gràfic  d’un  portal  de

transparència per ajuntaments, on s’intentarà donar sortida a una demanda social i legal, sobre com

la ciutadania podrà accedir a la informació pública. 

Aquest treball, en aquesta primera fase d'un possible projecte a evolucionar, es centrarà en un portal

de recull d’informacions legals i d’interès comú per la ciutadania sobre les accions municipals. En

aquest TFG no s'entrarà en resoldre altres aspectes com l’accés a les dades obertes i la participació

directa de la ciutadania, que quedarà doncs obert, a poder-ho resoldre en altres fases evolutives. Per

tant, s'entén que aquest serà un projecte obert i modular a possibles evolutius. 

Objectiu del projecte

L'objectiu principal, és la realització d'un disseny gràfic que doni sortida a un portal de transparència,

orientat en aquesta primera fase, en organitzar un bon accés de la informació pública de forma que

l'usuari final pugi trobar i accedir de forma fàcil a tota aquesta informació. 

Un  segon  objectiu,  igual  d'important,  és  aconseguir  que  el  manteniment  i  l'organització  de  la

informació municipal, per part de cada ajuntament, sigui també àgil i faciliti la gestió interna d'un gran

volum d'informació, i sobretot, ajudant a evitar duplicitat de dades i informacions, centralitzant l'accés

de la informació indiferentment del seu origen. 

Per tan, l'objectiu del TFG es centrarà  en un plataforma web de transparència d’un ajuntament per

donar sortida a nivell gràfic i visual a part d’una demanda social i a part de la Llei la llei 19/20142, del

29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, concretament a la part

central de la llei, el tema d’accés a la informació pública dels ciutadans. 

Tant la demanda social, com la llei 19/2014 va més enllà de l’accés a la informació i també trobem

aspectes de participació ciutadà, open data, etc. Aquests elements estan fora d’aquesta primera fase

del projecte com ja s'ha comentat, però amb opció de una integració en altres fases del projecte. 

2 http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6780/1395384.pdf
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La idea central és donar sortida a la transparència local, com a primera fase d’un projecte (el TFG)

que podria arribar a ser més global, en altres fases i versions, i unificar-se amb els temes de dades

oberts i participació ciutadana. 

Tot i no tractar el tema concret de participació ciutadana en aquest TFG, això no implica que dins de

la plataforma de transparència existeixin petits elements de participació.

1.2 Motivació del projecte

Fa  ja  uns  quants  anys  que  treballo  a  l’administració  pública  com  a  tècnica  multimèdia  donant

assistència i suport als ajuntament en matèria de web institucional i administració electrònica. Durant

aquest temps, he anat observant que els webs institucionals han tingut que adaptar-se a les noves

tecnologies, a nous requeriments, a l’administració electrònica, a les noves necessitats i demandes

socials, i ara toca posar esforços per donar una bona transparència municipal. Un aspecte clau per la

societat i les noves formes de relació administració-ciutadà. 

En definitiva, el que es cerca és millorar la confiança ciutadana mitjançant un ajuntament obert, des

d’on  promoure  l’eficiència  i  l’eficàcia  municipal,  on  l’ajuntament  està  obert  a  ser  transparent  i  a

publicar qualsevol informació generada per aquests. Tot això sota un marc visual on la informació

sigui entesa per ciutadà i faciliti l’accés sense barreres institucionals i de llenguatge formal. 

Tot i que la llei catalana de transparència que ens ocupa parla també de fomentar la participació i la

col·laboració  ciutadanes,  art.1d),  aquest  TFG  no  entrarà  en  desenvolupar  una  espai  propi  de

participació, entenent que aquest seria part d'una segona fase d'aquest un projecte modular, entenent

dos la evolució de altres elements del projecte de portal de transparència que ens ocupa. 

Si observem atentament la llei, aquesta es centra i dóna més rellevància als aspectes d'accés a la

informació pública, com podem veure en l'art. 1, així que en aquesta primera fase, en el TFG, ens

centrarem en donar sortida a aquest aspecte de la llei: 

“Article 1. Objecte de la Llei 

1. Aquesta llei té per objecte:

a) Regular i garantir la transparència de l’activitat pública. 

b) Regular i garantir el dret d’accés de les persones a la informació i la documentació públiques. 

c) Establir els principis i les obligacions de bon govern d’acord amb els quals han d’actuar els alts
càrrecs, el personal al servei de l’Administració i la resta de persones a qui és aplicable aquesta

llei.

d) Aplicar el govern obert i fomentar la participació i la col·laboració ciutadanes.

e) Regular el règim de garanties i responsabilitats per l’incompliment dels deures i les obligacions
establerts per aquesta llei. 
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2. La finalitat d’aquesta llei és establir  un sistema de relació entre les persones i l’Administració

pública  i  els  altres  subjectes  obligats,  fonamentat  en  el  coneixement  de  l’activitat  pública,  la

incentivació de la participació ciutadana, la millora de la qualitat de la informació pública i de la gestió

administrativa i la garantia del retiment de comptes i de la responsabilitat en la gestió pública.“

En aquest sentit, el projecte es centrarà en la  part d'accés a la informació per donar una solució

gràfica  fàcil,  accessible  i  intuïtiva  de  cara  al  ciutadà.  En  el  moment  que  les  societats  estan

informades,  estan preparades per participar  en l’escenari  públic,  i  per tant,  exercir-ne un control

mitjançant un govern obert. La transparència i l'accés a la informació són doncs, dues eines clau

necessàries en les noves demandes social i dues eines claus per garantir la millor qualitat pública i

democràtica. 

Aquest portal de transparència serà el primer pas d'un projecte a evolucionar. On es centrarà en

l'organització de la informació, la visualització i l'accés de la informació a l'usuari final. 

La motivació personal per a la realització d'aquest projecte concret passa per plantejar, segons la

meva experiència laboral  en l’administració pública com a tècnica en la gestió de projectes web

institucionals  i  d'administració  electrònica,  com  els  ajuntament  podran  abordar  el  tema  de

transparència i  com els usuaris  podran accedir  i  entendre aquestes informacions.  Tenint  molt  en

compte  també  l’obligació  legal  que  els  ajuntament  hauran  d’assumir  amb  la  Llei  19/2014,  de

transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Podem observar que hi ha una primera necessitat que s’ha de poder gestionar en una primera fase

del projecte, que és posar a disposició dels usuaris la informació de la millor manera possible, amb

organització  i  coherència  en  clau  ciutadana.  D'aquesta  manera  es  podrà  assolir  un  portal  de

transparència municipal que doni sortida a la necessitat social i a la gestió municipal. 

La idea és primer endreçar i ordenar tota la informació que un ajuntament genera, i posar-la a l’abast

del públic de la millor manera possible, i això ho aconseguirem amb un espai propi de transparència

amb clau ciutadana i llenguatge visual. En una segona fase possible d'aquest projecte,es podran

desenvolupar elements de dades obertes i participació ciutadana avançada.

En resum, el que pretén aquest portal és simplement posar a disposició del públic, els ciutadans, en

un únic portal, tota aquella informació que genera l´ajuntament i que és d'interès comú. Normalment

tota  aquesta  informació  ja  estarà  publicada  dins  del  portal  web  institucional,  o  bé,  en  altres

institucions com diputacions o consells comarcal. Bàsicament serà un espai d’enllaços que facilitaran

a l’usuari l’accés a la informació. Aquest portal persegueix sobretot, que els ajuntaments no tinguin

dades duplicades, ni manteniments dobles. 

En aquest sentit estic totalment convençuda que un portal de transparència ha de estar dissenyat

com una web molt senzilla i dissenyada sobretot orientada a nivell d’usuari. En definitiva, un portal

bàsicament d'enllaços que reflecteix i presenta les informacions que ja estan publicades, simplement

fent un recull per donar una millor orientació al consumidor, i li faciliti l’accés. 
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Per aquest projecte es parteix de la base que els ajuntaments han de tenir webs institucionals amb la

seva identitat pròpia, i han de poder gestionar des d'aquestes webs, la majoria de les informacions. I

aquesta informació ha de servir per alimentar altres fonts de comunicació. A partir d'aquí, d'aquest

concepte de web institucional,  tota  informació  és susceptible  a un canal  o portal  de participació

ciutadana, d'open data, o de transparència, que és el cas que ens ocupa. 

Per tant, la idea és crear un nou espai, de transparència, on mitjançant estructures de continguts

orientades a l´usuari i amb un llenguatge visual i comunicatiu puguem oferir al ciutadà un recull de

tots els temes de transparència, facilitant així el consum de la informació, sense que sigui el propi

usuari  el  que  tingui  que  saber  en  quin  portal,  web,  trobarà  certa  informació.  En  el  portal  de

transparència ho tindrà tot organitzat i preparat per poder-ho consultar de la millor forma possible,

amb llenguatge ciutadà. 

A banda, com ja he comentat anteriorment, aquest portal també tindrà altres elements d’interès comú,

i petits espais de participació. 

És per aquests motius, que entenc aquest projecte interessant per tractar-lo com a TFG. On a partir

d’una creació gràfica puguem arribar a generar entorns de comunicació a un nivell accessible i usable

per qualsevol ciutadà i facilitem la gestió de la informació als ajuntaments. 

Per tal d'entendre l'abast de la llei, les obligacions institucionals i els drets del ciutadans s'adjunta

com annex d'aquesta memòria amb un petit resum dels conceptes claus de la mateixa. 

Tot  i  que  també  hi  ha  una  llei  Espanyola  de  transparència:  “Ley 19/2013,  de  9  de  diciembre,

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno” per al TFG no està considerada

perquè s'entén que un cop el portal de transparència estigui dissenyat es podrà adaptar fàcilment als

ítems i regulacions d'aquesta llei sense més dificultat.

1.3 Marc actual

Les  administracions  públiques,  i  en  concret,  l’administració  local,  estan  sotmeses  a  diferents

normatives i regulacions en les seves accions, o en els diferents serveis que presten. 

Durant els últims anys, han tingut que adaptar-se a la nova societat del coneixement, l’administració

electrònica, les noves tecnologies, i especialment a les noves formes d’entendre l’administració per

part de la ciutadania. 

No només i ha un impacte legal, sinó que des de les administracions és vol donar un important canvi

en aquestes relacions, sent més comunicatius i més participatius, apropant l’administració al ciutadà,

i fent d’ell un element més en l’engranatge municipal. 

Si  a tot  això,  a més a més, li  sumen l’aplicació a final  d’aquest  any de la llei  19/2014 sobre la

transparència, l’accés a la informació i el bon govern, estem davant d’un escenari que els ajuntament

hauran de donar sortida en breu. 
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Actualment en el mercat podem trobar diferents solucions de portals, webs, aplicatius, etc., tant a

nivell públic com a nivell privat. Moltes d'aquestes solucions, disten de la idea central del projecte i no

donen la mateixa solució plantejada per aquest. De fet, no trobem a data d’avui, un gran mercat o

moltes empreses que estiguin  donant  servei  en matèria  de transparència,  i  moltes d’elles  tenen

orientacions més bassades en models d’empreses i  no tant  a nivell  d’administració com podrem

veurem i comprovar amb més detall més endavant d'aquesta memòria, en al comparació de mercat.  

1.4 Descripció projecte

El projecte que presentaré en aquest TFG és el disseny gràfic d'un portal web sobre la transparència

de la informació municipal d'un ajuntament fictici basant en la representació visual i el disseny gràfic

per acompanyar un volum d’informació realment elevat i complex d’interpretació. 

Aquesta solució seria aplicable a qualsevol ajuntament, només caldria adaptar l’estètica, colors, fonts,

logotips, capçaleres, edició de destacats, bàners,i si es creu necessari adaptar l'arquitectura de la

informació. 

Qualsevol ens que vulgui acollir-se a la solució podrà escollir entre la personalització indicada o bé

quedar-se amb la solució creada per aquest TFG.

El projecte: Portal de transparència per als ajuntaments

• Realització de les diferents maquetes finals i reals de les pàgines del portal de transparència.
 

• Desenvolupant del  la creació gràfica i  un llenguatge visual de tot  els elements claus del

projecte: prototips, retícules, iconografia, tipografies, colors, etc.  

• Es  treballarà  també  altres  aspectes  d'impacte  en  el  projecte  com  l'arquitectura  de  la

informació, la usabilitat i l'accessibilitat.  

• Es cerca  poder  oferir  al  ciutadà  un espai  visualment  comunicatiu,  amigable  i  que  faciliti

l'accés a la informació municipal. 

El funcionament del project

Aquest portal es presenta sota la filosofia de poder accedir a la informació municipal des del propi

portal  de transparència  però  en  realitat  la  informació,  en  la  majoria  dels  casos,  es  consumirà  i

presentarà des de l'origen de la dada, és a dir, des d'on estigui editada la informació. Per tant, el

portal  de  transparència,  en  aquesta  primera  fase,  no  accedirà  a  la  informació  mitjançant  APIs,

Webservidce,  RSS,  etc,  simplement  ho  farà  mitjançant  enllaços  a  les  pàgines  on  es  trobi  la

informació de cada un dels ítems. 

 12 / 75



DISSENY GRÀFIC D’UN PORTAL DE TRANSPARÈNCIA PER AJUNTAMENTS
Grau Multimèdia | Glòria Ruiz Santacana

Si la informació recau en la pròpia pàgina web de l'ajuntament, l'anirem a buscar i presentar en la

pròpia pàgina web de l'ajuntament, si la informació està en un plataforma externa pública o privada,

doncs el mateix, la presentarem des de la plataforma en qüestió. 

El projectes està pensat i desenvolupat com un portal web d'enllaços i edició lliure en cas necessari,

que presentarà un volum important d'informació agrupada i presentada de forma molt comunicativa,

visual,  àgil  i  fàcil  per  ser  consumida  des  d'una  basant  ciutadana  i  d'usuari.  El  contingut  es

centralitzarà  a  nivell  d'enllaços,  ítems  d'informació,  que  la  llei  de  transparència  obliga  a  donar

publicitat i accés a ella. L'enllaç de cada un dels ítems, donarà accés a la informació ja publicada en

la pròpia seu electrònica de l'ajuntament, o en altres administracions públiques. El consum de la

informació es farà directament en cada una d'aquestes pàgines. 

Què aconseguim amb aquest tipus de portal de transparència

• L'objectiu és evitar que des d'aquest portal s'hagi de mantenir de nou aquests continguts.

Sempre que es vulgui, el portal també donarà opció a poder editar informació directament

des d'aquest, tot i que es aconsellable, que la informació es generi des dels portals webs

municipals i després es referencií en el portal de transparència. 

• Amb  aquesta  filosofia  d'enllaços  s'aconsegueix  no  duplicar  les  dades  ni  fer  dobles

manteniments de la informació. Entenent doncs, que la dada és única i per tant s'ha de fugir

de les duplicitats.

• També aconseguim tenir  flexibilitat  en l'edició final  de cada informació i  mantenir  així  les

múltiples possibilitats de disseny que altres plataformes tenen i que estan dissenyades per

tractar certa informació amb lògica de contingut. Per tant, si tenim un plataforma de tramitació

amb un disseny i una orientació sobre com visualitzar un tràmits, serà millor mantenir aquest

tipus de contingut  dins  d'aquesta plataforma i  no fer-ho des  del  portal  que no està  tant

orientat a cada un dels contingut que s'han de publicar. 

• L'objectiu  central  del  projecte  és  donar  al  ciutadà  un  espai  resum  i  accessible  de  la

informació  pública  de  la  millor  forma possible,  amb un  llenguatge  visual  clar  i  amb una

orientació bona de l'organització de la informació, pensant en la millor manera de fer-ho per

beneficiar als ajuntaments.   

Desenvolupaments posteriors

Aquesta primera fase del TFG ajudarà a organitzar tota la informació i presentar-la a la ciutadania.

Però es preveuen que puguin haver diferents fases per anar desenvolupant altres elements d'interès i

de sortida legal per aconseguir un projecte molt més global. Cada ajuntament decidirà fins a quin

nivell d'implicació en altres fases vol actuar. 

Es preveu poder fer un mòdul de dades obertes, on els usuaris puguin no només accedir a les dades

sinó també descarregar-les per poder-les tractar. Tot i que molta de la informació que es dona ja en
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els continguts de transparència, en certa part, ja dóna aquesta possibilitat, si s'adjunto un document

amb la informació. 

També  es  preveu  fer  un  mòdul  de  participació  ciutadana,  intentant  donar  sortida  legal  a  la

participació, plantejant processos participatius reals i vinculants, eines de votacions reals, etc.  

Altres elements del portal de transparència

Tot i que tot això és la part central del portal i l'objectiu clau del TFG, aquest portal també pretén ser

un espai molt més ampli, on es puguin generar altres informacions d'interès públic i social.

• Relacionar altres ítems fora dels de la llei de transparència d'interès comú.

• Diferents  formes  de  cerca  de  la  informació,  cerca  bàsica,  avançada,  per  etiquetes,  per

categories, etc. 

• Espais per destacar informacions tipus grans destacats, informació més consultada, etc.

• Espais de resums d'interès de certes informacions, a nivell mensual, trimestral, etc., 

• Espais per presentar infografies, gràfics, etc. 

• Alguns elements de participació ciutadana, sense voler ser un espai realment participatiu.

Tipus  puntuació  de  la  informació,  compartició  amb  xarxes  socials,  formularis  per  enviar

suggeriments, consultes o demanar informació, etc. 

En  definitiva  aquest  seria  un  espai  opcional  per  cada  ajuntament  que  s'aculli  al  portal  de

transparència segons els seus interessos i les seves possibilitats d'aportar informació més enllà del

que la llei defineix com obligatori. Aportant així la personalització de cada un dels portals i donant-los

identitat pròpia. 

Com ja em comentant, tot i que hi ha diferents solucions en el mercat, tant a nivell públic com a nivell

privat, amb aquest projecte es pretén donar una solució eficaç i eficient als ajuntament i una accés

comunicatiu àgil, visual i realment fàcil per als ciutadans. Amb clau de ciutadà, i fugint d’estructures

rígides i de llenguatges d’administració. 

Aquest portal està pensat en un conjunt d'agents, tenint en compte totes les parts implicades, les que

han de gestionar la informació, els ajuntaments, i les que han de rebre-la, els ciutadans. Aquest és un

punt clau per donar coherència al portal en qüestió. Tot i que està més destinat i definit de cara al

ciutadà, és a dir, l'usuari final. 

També cal apuntar, com ja s'ha comentat, que és un projecte gratuït, tant en aquesta part de disseny

gràfica, com en la part de programació que tercers vulguin desenvolupar. 

En definitiva, en aquest TFG es vol aplicar de forma correcta i coherent tot l'aprenentatge adquirit en

el grau de multimèdia, especialment l'aprenentatge de creació gràfica i llenguatge visual, punt fort
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d'aquest  TFG,  així  com  tot  lo  relacionat  amb  l'arquitectura  de  la  informació,  l'accessibilitat  i  la

usabilitat.

1.4 Objectius

L’objectiu principal del projecte és crear el disseny gràfic d'un portal de transparència, on trobar tot un

recull d'informació pública ordenada i presentada amb un llenguatge visual i d'interès ciutadà, per als

ajuntaments i per als ciutadans. Tot això ajudant a donar sortida a una demanda tant legal com social

sobre el consum d'informacions institucionals d'interès comú. 

Per tant tenim un doble objectiu, que afecta a dos agents diferents implicats:

Ajuntaments: 

• Espai propi de transparència per a cada ajuntament, on aquests puguin posar a disposició

del públic tota aquella informació institucional de forma agrupada, ordenada i coherent.

• Eina senzilla i àgil per al manteniment de la informació, tenint en compte el gran volum de

continguts a editar i mantenir i alhora que faciliti la gestió, dia a dia, als ens locals. 

• Aprofitament de tota la informació oficial i d'interès comú que l'ajuntament ja tingui editada en

el seu propi web o en altres plataformes, evitant així tornar a editar-la i garantint la dada

única, fora duplicitats. 

• Donar sortida a la part central de la llei de transparència, és a dir, l'accés a la informació

pública. 

• Estructura ja  creada a nivell  d'arquitectura de la informació,  elements claus del  projecte,

apartats definits, agrupacions, presentació de la informació, espais destacats, accessos a

formularis, etc. 

• Plataforma  totalment  flexible,  a  nivell  de  disseny  gràfic,  ja  que  cada  ajuntament  podrà

adaptar-ho als seus interessos, com a nivell d'estructura i edició de la informació. L'estructura

és totalment flexible. 

• Projecte modular per poder integrar en altres fases del projectes, altres elements d'interès,

com dades obertes, participació, etc. 

Ciutadans:

• Espai centralitzat i únic on els ciutadans puguin accedir a tota la informació institucional de

forma organitzada i estructurada, tot i el gran volum d'informació a presentar. 
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• Espai  dissenyat  des  d'una  bona  experiència  d'usuari,  amb  un  disseny  gràfic  atractiu  i

comunicatiu, amb un llenguatge visual que sigui capaç d'arribar al públic final.  

• Accés a altres informacions d'interès pensades per ajudar als usuaris en la comprensió i la

presentació dels continguts, infografies, gràfics, esquemes, resums, etc.

• Possibilitat de puntuar la informació, enviar consultes, suggeriments i propostes mitjançant

formularis o fins i tot, demanar informacions. 

En  definitiva,  l'objectiu  d'aquest  portal  és disposar  d'un  espai  que  reculli  tota  aquella  informació

institucional i d'interès comú que ajudi a la comunicació i a la participació entre institució-ciutadà i que

a més a més, o faci des d'una basant gràfica important, clau per aquesta bona comunicació. 

Què volem aconseguir

• Que les institucions públiques tinguin un portal de transparència eficient, eficaç i de gestió

àgil per facilitar la visualització d'informacions rellevants.

• La unificació de la informació pública en un únic canal, indiferentment de que el consum final

d’aquesta es pugui fer des de diferents plataformes o webs. Ajudant així als usuaris a cercar i

accedir a la informació pública. 

• Oferir una eina que resolgui duplicitats, és a dir, sense duplicitats de manteniments de les

informacions  institucionals  i  dada única.  Que aprofiti  tota  aquella  informació  que  ja  està

editada en altres plataformes, la del web institucional o altres. 

• Treballar en la millora de la nova cultura d’informació pública, i que posi els fonaments a

altres elements a desenvolupar més endavant cap a un govern totalment obert, amb dades

obertes i participació ciutadana. 

• Aportar altres elements d’interès i petits espais participatius que donin personalitat a cada

una dels portals. 
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2. Metodologia i planificació projecte

2.1 Metodologia i procés de treball

DATES CLAUS DEL PROCÉS DEL PROJECTE

Durada del procés de realització del projectes : 4 mesos

• Inici projecte: 19 setembre 2015
• Fi projecte: 11 gener 2015

LLIURABLES PARCIALS

PAC1: del 16 de setembre al 28 de setembre de 2015

Aquest primer lliurament té com a finalitat principal la definició formal del projecte i la pauta de

treball  a  seguir.  És  necessari  que  l'estudiant  treballi  en  aquesta  fase  juntament  amb  el

consultor  en la  definició,  abast  del  projecte  i  resta  de requisits  del  treball  a realitzar  per

assegurar una bona arrencada de projecte.

PAC2: del 29 de setembre al 26 d'octubre de 2015

En aquest segon lliurament arrenca el procés de treball del projecte conforme a la planificació.

Durant  aquesta  fase  de  treball,  juntament  amb  el  començament  de  desenvolupament  o

investigació,  s'aprofita  per  revisar  requisits,  mètodes  de  treball  i  eines,  i  consolidar  els

fonaments del projecte, establint diversos temes que, depenent del projecte, poden ser des de

fonamentació teòrica a model de base de dades o wireframes d'interfícies. 

PAC3: del 27 d'octubre al 30 de novembre de 2015

El tercer lliurament està centrada en gran part del gruix del treball del projecte, i és la fase on

l'estudiant treballarà més temes en paral·lel, així com trobarà major nombre de dificultats. Si el

projecte implica un desenvolupament tecnològic, aquesta seria la fase on es llança la versió

beta. 

LLIURAMENT FINAL

PAC final: de l'1 de desembre al 11 de gener de 2015

El lliurament final del projecte implica la finalització del projecte, la consolidació, si n’hi ha,

dels seus productes resultants, la finalització de la seva documentació i la publicació del

treball realitzada.
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LLIURAMBLES TOTALS DEL PROJECTE  

• El projecte complert i acabat

• Els arxius de treball que s'hagin fet servir en el desenvolupament del projecte

• La memòria del projecte

• Una presentació del projecte en format lliure

• Una presentació en vídeo

• Un autoinforme d'avaluació

El procés de treball respondrà al seguiment de l'estructura marcada en el projecte i en la realització

de les tasques fixades dins dels temps definits i assolint els objectius marcats per cada una de les

fases a desenvolupar.

La metodologia de treball es basarà en un plantejament de coordinació i seguiment de tasques.  Per

poder obtenir un control de la realització de cada una d'elles, utilitzaré un diagrama de Gantt que

m'ajudarà a poder fer aquest seguiment. 

Durant  tot  el  procés  s'anirà  revisant  la  planificació  i  s'anirà  ajustant  segons  les  necessitats  del

projecte. 

Es tindrà sempre en compte un marge d'error per cada tasca, o grups de tasques per poder disposar

de temps de reacció.  

2.2 Planificació

PAC 1  [ 16/09/2015 – 28/09/2015] =  13 DIES

BLOC 1 | INTRODUCCIÓ PROJECTE 
1.1 INTRODUCCIÓ MEMÒRIA  del 16/09 al 23/09
1.2 MOTIVACIÓ DEL PROJECTE  del 16/09 al 23/09
1.4 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE  del 16/09 al 23/09
1.3 MARC ACTUAL  del 16/09 al 23/09
1.4 OBJECTIUS  del 16/09 al 23/09

BLOC 2 | METODOLOGIA I PLANIFICACIÓ PROJECTE
2.1 METODOLOGIA I PROCÉS DE TREBALL  del 24/09 al 28/09
2.2 PLANIFICACIÓ  del 24/09 al 28/09

Revisió treball i altres (marge d’error)   del 27/09 al 28/09

PAC 2  [ 29/09/2015 – 26/10/2015] =  28 DIES

Revisió pac anterior  del 29/09 a l’01/10
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BLOC 3 | ESTUDI I ANÀLISI PROJECTE
3.1 VIABILITAT  del 02/10 al 13/10
3.2 MERCAT. LA COMPETPÈNCIA  del 02/10 al 13/10
3.3 JUSTIFICACIÓ PROJECTE  del 02/10 al 13/10
3.4 ANÀLISI (DAFO)  del 02/10 al 13/10

BLOC 4 | ESTUDI I ANÀLISI SISTEMA
4.1 ESTUDI REQUERIMENTS FUNCIONALS  del 13/10 al 23/10
4.2 ESTUDI REQUERIMENTS NO FUNCIONALS  del 13/10 al 23/10

Revisió treball i altres (marge d’error)   del 24/10 al 26/10 

PAC 3  [ 27/10/2015 – 30/11/2015] =  35 DIES

Revisió pac anterior  del 27/10 al 29/10

BLOC 5 | ARQUITECTURA DE LA INFORMACIÓ PROJECTE
5.1 DESCRIPCIÓ  del 30/10 al 9/11
5.2 ESTRUCTURA NAVEGACIÓ  del 30/10 al 9/11
5.3 ACCESSIBILITAT I USABILITAT  del 30/10 al 9/11

BLOC 6 | DISSENY GRÀFIC DEL PROJECTE 
6.1 WIREFRAMES  del 10/11 al 27/11
6.2 RETÍCULES O PLANTILLES  del 10/11 al 27/11
6.3 LOGOTIPS  del 10/11 al 27/11
6.4 ICONOGRAFIA  del 10/11 al 27/11
6.5 COLORS  del 10/11 al 27/11
6.6 TIPOGRAFIA  del 10/11 al 27/11

Revisió treball i altres (marge d’error)   del 28/11 al 30/11

PAC FINAL  [ 01/12/2015 – 11/01/2016] =  42 DIES

Revisió pac anterior  de l’01/12 al 03/12

BLOC 7 | DISSENYS FINALS PROJECTE  del 04/12 al 06/01

BLOC 8 | CONCLUSIONS  del 07/01 al 08/01

BLOC ANNEXOS  del 09/01 al 10/01

Revisió treball i altres (marge d’error)   del 07/01 a l’11/01 
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3. Estudi i anàlisi projecte

3.1 Viabilitat

En aquests últims anys la ciutadania està reclamant a les administracions públiques que posin a

disposició ciutadana tota la informació pública que generen, els comptes, les accions, les gestions,

etc., i que ho facin de la forma més transparent possible. El desig a l’accés a la informació pública

cada cop està més present i més reclamant. 

Per una altre banda, també observem que els governs municipals, tenen molt interès en que així sigui

i passa a ser un objectiu principal en la seva governança, tot i que la realitat municipal és troba amb

certes limitacions, en recursos econòmics, de personal o d’altres com a enfrontar-se a tecnologies

desconegudes.

Vista aquestes dues voluntats en l’accés a la informació pública, voluntat popular i d’administració,

tampoc podem oblidar que ens trobem actualment davant d’una obligació legal que regula aquest

accés. La nova llei de transparència entra en vigor a finals de desembre de 2015, i de compliment per

qualsevol administració. 

Per  tot  això,  entenc  que  l’accés  a  la  informació,  la  transparència  serà  un  valor  ineludible  pels

ajuntaments, i que per poc que puguin, s’hauran d’adaptar a les noves demanades i obligacions de la

millor manera possible. I per això, la creació d’una plataforma de transparència en uns termes de

senzillesa i amb un fort valor de comunicació, crec que està molt justificada. 

Tot i poder trobar en el mercat, diferents solucions semblants a la proposta del TFG, ja siguin de

pagament (privades) o bé, sense costos pels receptors (públiques), encara hi ha un gran espai a

cobrir en aquest sector i poder oferir un servei més adaptat a les dues parts implicades, facilitant així,

tant la gestió de la informació com la recepció. Oferir una eina àgil, eficient i eficaç que pugui donar

cabuda  a  les  necessitats  exposades.  I  sobretot  amb  una  forta  flexibilitat  per  adaptar-la  a  les

necessitats de cada ajuntament, a nivell gràfic i a nivell d'arquitectura de la informació. 

Normalment les plataformes que podem trobar al mercat, tenen un caràcter més global i són poc

flexibles, és a dir, que no permeten casi personalitzacions, amb estructures més rígides i amb un

llenguatge més d’empresa i no pas d’administració. 

Com veurem tot seguit, tampoc hi ha, a dia d’avui, un gran mercat d'empreses que ofereixin en servei

en aquest  tema;  no trobem doncs,  un nombre  important  d’empreses  que estiguin  oferint  aquest

servei.  

A banda, com ja he comentat anteriorment, moltes d'aquestes plataformes impliquen la duplicitat de

les dades i els dobles manteniments de la informació, entenent la no practicitat de la gestió. Les

plataformes no gestionen soles la informació a presentar, sinó que els usuaris, els ajuntaments, han

de ser capaços de generar-la i posar-la en aquests portals amb formats diferents als que ja tenen
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implementats i sota la seva pròpia estructura no flexible. En aquest sentit, i des del meu punt de vista,

no estan aportant als ajuntaments una gestió fàcil i eficient de la informació.

S’entén doncs, que la viabilitat  d’aquest  projecte està més que contrastada tenint en compte els

diferents factors comentats, hi ha voluntat social, voluntat política i obligació per dur a peu de carrer

una transparència municipal. 

S'entén aquest projecte com un projecte modular, on en aquesta primera fase, el TFG, es centrarà en

l'organització i la presentació de la informació per garantir l'accés a aquesta. Donant pas, en altres

possibles fases, a la integració d'altres elements a desenvolupar. 

Tot i com ja he comentat, la llei va molt més enllà de la part d'accés a la informació pública, i que es

tindrà en compte en altres fases del projecte però a dia d'avui, com podrem observar en la següent

comparativa de la competència, no trobem una plataforma o una empresa que doni solució global en

tots els aspectes de la llei.

3.2 Mercat. La competència

Si ens fixem en la competència directe que hi ha actualment en el mercat, observem que les diferents

opcions que trobem no són exactament com les proposades per aquest portal, disten doncs de la

filosofia que es marca en aquest projecte. 

Les  empreses  donen diferents  tipus  de suports  als  ens  públics,  per  una  banda assessorament,

especialment en els temes legals i per una altra banda ofereixen plataformes totalment externes als

circuits d’administració i del propi web de l’ajuntament. Ofereixen doncs plataformes que requereixen

de nous enfocaments i noves accions alhora de realitzar el manteniment de la informació i obliguen

així als ens públics, a generar duplicitat en els seus continguts. 

Durant la recerca i l’estudi de la competència, i sobretot de la meva experiència  laboral, he pogut

contrastar que moltes d’aquestes plataformes obliguen als usuaris finals que accedeixin en entorns

realment diferents als del propi web o bé tenen una orientació de filosofia d’empresa, i això fa que

l’orientació no sigui la més adequada per aquest tipus d’usuari. 

Trobem  sobretot  plataformes  molt  tancades  i  poc  flexibles  alhora  de  poder  encabir  necessitats

concretes de diferents usuaris. Tant a nivell de disseny com a nivell d'organització de la informació. 

El productes que existeixen doncs, en la seva majoria com podrem observar en la comparativa, són

de pagament, i a més a més, tenen uns costos de manteniment.

A banda, ens trobem també en un moment on els portals que actualment es troben al mercant, no

estan donant sortida a la llei de transparència estrictament, ja que ara per ara, molts d’ells, per no dir

tots, estan donant sortida a altres ítems de transparència que no són els regulats per la pròpia llei de
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transparència,  com  per  exemple,  les  indicadors ITA3.  Per  tant,  aquestes  plataformes  s’haurien

d’adaptar a la nova normativa vigent.

EMPRESA PÚBLICA 

Portal de transparència creat des d'una administració pública

El Consorci d’Administració Oberta de Catalunya, AOC4, actualment s’està treballant en un projecte

de portal de  transparència, que està previst pugui sortir al mercat, és a dir, que es puguin començar

a publicar els diferents portals dels ajuntaments, a mitjans de gener o febrer de 2016.  Durant el mes

de  novembre del 2015 s'han iniciat les formacions als ajuntaments perquè pugin començar a fer el

manteniment de la informació. 

Aquest portal està orientat als ens locals de la comunitat autònoma de Catalunya. S'exclouen altres

ens locals fora d'aquesta comunitat. Aquest portal serà gratuït per tots els ajuntaments que estiguin

adherits. 

En relació a les dades: Ítems de transparència i Open Data

• Ofereix la possibilitat d’automatitzar part de les dades. 

S’agafen d'un canal oficial. És calcula un 40%. Hi ha molts ítems de transparència que no no

seran automatitzat ja que no obren en mans de tercers i per tant, no podran automatitzar-se,

o simplement els tercers, no faciliten els mecanismes per automatitzar la informació. 

- Avantatges: Els ajuntaments s’eviten d’entrar de nou la informació

- Desavantatges:  Les dades automatitzades no poden modificar-se.  Aquesta informació

pot contenir errors, i no podrà ser corregida. No tens els control del moment de publicació

de la informació, no hi ha control del temps ja que depens de tercers.

• Les dades automatitzades són estructurades i per tant tenen un format obert.

- Avantatges: Poder oferir OpenData, en les informacions automatitzades i les entrades

per estructura rígida. 

- Desavantatges:  No  tots  els  ítems  de  transparència  poden  fer-se  en  Open  Data.  Es

considera format PDF o XLS Open Data. Aquests formats ja els trobem en la majoria dels

webs institucionals. No aporta un millora. Si les dades no estan automatitzades ni en

3  IndicadorsITA (Índex de Transparència dels Ajuntaments) són una eina que l'organització no governamental Transparència 

Internacional posa a disposició dels ajuntaments espanyols per mesurar el seu nivell de transparència. Avaluen la gestió 

realitzada per l’ajuntament d’una ciutat a través d'un conjunt integrat de 80 indicadors agrupat en diverses àrees.  

4 La missió del Consorci és col·laborar amb les administracions públiques catalanes en l'adopció i desenvolupament de 

polítiques per millorar els serveis públics, mitjançant l'impuls i promoció d'iniciatives, el desenvolupament de productes i la 

gestió de serveis d'ús intensiu de les TiC. 
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estructures rígides deixen de tenir format Open Data. Molts des ítems tindran aquesta

condició. 

• Edició de la informació en estructurada rígida o lliure. 

Molts  dels  ítems  s’han  de  mantenir  des  de  estructures  rígides  o  lliures,  ja  que  o  bé

l’automatització es incorrecta o no vols utilitzar-la. 

- Avantatges: En l’estructura rígida, tenir d’entrada tots els elements a editar predefinits. En

l’edició lliure editar sense tantes restriccions. 

- Desavantatges: Perds l’automatització o bé no la tens. Perds tenir les dades en Open

Data. L’edició lliure es molt bàsica. Segurament l’edició en el gestor de continguts de

l’ajuntament sigui molt més amplia i avançada. 

• Enllaçar la informació. 

Els ítems tenen la possibilitat d’enllaçar-se amb informació externa. 

- Avantatges: Els ajuntaments no tenen que tornar a editar la informació si ja està altres

webs. Poden mostrar la informació amb els criteris propis i lliures de com es vol mostrar

la informació. 

- Desavantatges: Perdem l’estructura i per tant obrir la informació en Open Data.  

En relació a la flexibilitat i a les restriccions del portal

• La flexibilitat en l’edició de l’estructura

No  pots  canviar  l’estructura  que  bé  definida.  Ni  a  nivell  de  menús,  ni  a  nivell

d’agrupacions i organització de la informació ni dels propis ítems. No es pot ni modificar

contingut ni crear-ne de nous.

• La flexibilitat en l’edició dels continguts

L’edició  de  la  informació  final  de  cada  ítem  de  transparència,  quan  aquesta  és

automatitzada  no  és  pot  modificar,  i  per  tant  si  hi  ha  errors,  o  bé  s’elimina  la

automatització  i  s’edita  a  mà de  nou  o  bé  es  fa  una  esmena  que  queda  totalment

desvinculada de dita informació. 

Si  s’opta  per  editar  la  informació  dins  de les estructures  creades,  aquesta també té

limitacions, ja que no es poden crear camps o apartats diferents als marcats. 

Si s’opta per editar la informació des de l’editor no estructurat, aquest editor es una mica

limitat,  ja que no està pensat per editar informació,  relacionar contingut,  afegir  ginys,

mapes, ets. 
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• La flexibilitat en el disseny

No permet actuar en el disseny propi del gestor, a banda de canviar el logo o escut de

l’ajuntament. 

Si  l’edició  es  mitjançant  automatització  o  estructures  regides,  la  presentació  i  el

llenguatge visual és molt bàsic i poc atractiu. És presenta la informació en taules tal qual i

sense estils. 

Si l’edició es fa des de l’editor no estructurat,  com ja he dit,  aquesta visualització és

limitada i molt simple. 

En relació a la participació

A nivell de participació, de moment no donen cap solució especifica, només obren apartats

relatius  a  participació  pensats  per  si  l’ajuntament  ja  té  alguna  solució  al  respecte  i  vol

enllaçar-la o referenciar-la dins del mateix portal. 

Des del propi Consorci AOC, s’aconsella als ajuntaments que vulguin començar a treballar

amb participació l’adhesió a la plataforma de Consensus5 que gestiona Locaret6.

En  resum,  el  portal  de  transparència  del  Consorci  AOC,  ofereix  una  estructura  ja  pensada  i

dissenyada  per  els  ajuntaments  facilitant  així  la  comprensió  de  la  llei  i  de  l’estructuració  de  la

informació. Per una altra banda, no té la flexibilitat per donar opció a cada ajuntaments a gestionar-ho

segons les seves necessitats. 

Tot i oferir un gran avantatge com és l’automatització de les dades, en la pràctica podem observar

que molta de la informació de transparència no serà fàcilment automatitzada, ni tant sols en altres

fases del projecte. Ja que no obra en mans d’altres administracions. També s’ha de tenir en compte

la pèrdua del control en els tempos d’edició d’aquesta informació i la no possible modificació de les

errades. 

En trobem doncs, davant d’una plataforma limitada en estructura, edició de la informació i sobretot,

en flexibilitat en el disseny gràfic i la comunicació visual cap al ciutadà. No ens podem oblidar en cap

moment que no només em de donar la informació, sinó que aquesta ha d’estar editada de forma

atractiva, fàcil i entenedora pel ciutadà. Es té la obligació d’informar, però també d’informar de forma

accessible a l’usuari final.  

5 http://consensus.localret.cat
6http://localret.cat
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EMPRESA PRIVADA

Recull d’algunes de les empreses desenvolupadores de plataformes de transparència que trobem

actualment en el mercat. 

Com empreses privades que són, les seves solucions a nivell de transparència, són de pagament, a

diferència de la proposta del TFG i de la plataforma del Consorci AOC. 

Actualment, en el mercat, no es troben moltes empreses que ofereixin dins serveis de transparència

dins de seu catàleg, tot i que moltes empreses de disseny web, tot i  no tenir-ho com un línia de

negoci,  adapten  aquests.  Normalment  mitjançant  un  pàgina  tirada  d’enllaços  i  referenciant  els

inticadors ITA o altres.  Fins ara,  no es troba un volum important  de webs ja adaptades a la llei

19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

SIELOCAL

Imatge 02: Logotip Sielocal

Web: http://www.sielocal.com/noticia/2882/Portal-de-Transparencia-para-su-Entidad

Treballa  sobretot  l’assessorament  legal,  en  temes  econòmics.  També  ofereix  un  portal  de

transparència  tot  i  no  sé  una  línia  forta  del  seu  negoci.  El  Està  molt  orientat  a  la  informació

econòmica, i per tant, no acaba de donar sortida a tot el conjunt de la llei de transparència. 

Exemple: No he trobat cap portal municipal desenvolupat per  

SEMIC

Imatge 03: Logotip Semic

Web:http://www.semic.es/es/soluciones/administracion-electronica/transparencia-y-gobierno-abierto/portal-de-

transparencia
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Aquesta empresa es diferència d’altres perquè està molt habituada a treballar amb l’administració

pública i per tant coneix molt bé la realitat municipal. És una plataforma externa on la informació està

més orientada a mantenir-la i gestionada fora de l’entorn municipal, és a dir, fora del web institucional.

Tot i que també es pot treballar amb enllaços, com la proposta del TFG. Segurament aquest és un

dels portals que més s’assimila a la proposta plantejada en aquesta memòria. 

Exemple: http://www.zaragoza.es/ciudadania/gobierno-abierto/transparencia

BISMART

Imatge 04: Logotip Bismart

Web: http://bismart.com/es/

Aquesta empresa, es dedica sobretot al tema de l’Open Data, però també te una línia de portal de

transparència, tot i que no està del tot desenvolupada. Ha treballat també per alguna entitat pública. 

Exemple: http://transparencia.terrassa.cat

SMARTGOVS

Imatge 05: Logotip SmartGovs

Web: http://smartgovs.com/es

Igual que les empreses anteriors els seu serveis estan més orientats a altres àmbits, Open Data,

CEO, Analítiques, etc. Però igual que altres, han obert un servei en la línia de transparència tot  i no

ser una línia forta del seu catàleg de serveis. Orientació més empresarial, que no pas una orientació

a servei públic. En el cas de l’exemple que poso, es pot observar la tendència de obrir dades, i no

pas la de comunicació i transparència. És una orientació molt diferents a la proposada pel treball

final.  

Exemple: http://go.arenysdemunt.cat/
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Empeses només d’assessorament legal.

Aquestes dues empreses es dedicant a la realització de consultoria i a l’assessorament en matèria de

transparència però no es dediquen a desenvolupar portals. 

DESIDEDATUM

Web: http://desidedatum.com

ALORZA

Web: http://alorza.net

Comparativa de les empreses referenciades a dalt que ofereixen portals de transparència

Taula 01: Comparativa de les diferents empreses en matèria de transparència

La  recerca  del  mercat  en  matèria  de  portals  de  transparència  ha  estat  una  tasca  realment

complicada, ja que és no fàcil trobar informació sobre els serveis que les empreses donen en aquest

àmbit i la informació que es troba és mínima. 

Normalment no hi ha referències del model de negoci, ni com s’editen les dades, ni com es getiona la

informació, ni si la plataforma és externa adaptable al web o externa totalment, i per tant, ha estat

sota el meu criteri i les meves observacions que he pogut anar desgranant com presten el servei

cada una d’aquestes empreses. 
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3.3 JUSTIFICACIÓ PROJECTE

Tot  i  que  trobem en el  mercat  alguns  productes  similars,  especialment  el  que  s'ofereix  des  del

Consorci AOC, el meu projecte de portal de transparència per ajuntaments aporta una visió molt

senzilla, ofereix la no duplicitat de les informacions i sobretot molt més personalitzada. 

• Permet tenir un portal amb la informació de transparència classificada segons els interessos

de  cada  ajuntament,  creant  estructures  i  continguts  sense  restriccions.  Flexibilitat  en

l'estructura, organització i en la presentació gràfica. 

• S'oferirà  una  estructura  de  base,  llesta  per  usar-la  si  es  creu  convenient.  S'ofereix  una

primera  classificació  dels  ítems  de  transparència  segons  la  la  llei  catalana.  Aquesta

classificació podrà ser modificada per l'ajuntament tal i com cregui convenient. 

• Afavoreix la no duplicitat de les informacions i de les dades. Els ajuntaments podran aprofitar

la informació que ja tinguin editada en el seu propi web institucional o en altres plataformes. 

• Es permet obrir nous apartats, espais o elements d'interès que cada ajuntament consideri

necessari.

• Es podrà  personalitzar  a  nivell  d'escut  municipal  o  marca,  tipografies,  colors  o  fins  i  tot

d'iconografia si  així ho veu oportú l'ajuntament.  Per tant,  es podrà adaptar si  es vol  a la

imatge corporativa de cada ajuntament. De totes formes, es presenta una proposta gràfica

per si l'ajuntament vol aprofitar-la. 

• La informació final que serà consumida per l'usuari estarà editada sense limitacions a nivell

de continguts,  imatges,  altres elements,  modificacions,  etc.,  ja  que la  informació  estarà i

s'editarà dins de cada plataforma, sobretot des del web inconstitucional. 

• Serà  una  plataforma  dissenyada  des  d'una  visió  d'usuaris,  oferint  una  estructura  i  un

llenguatge basada en una lògica de ciutadà i no d'administració.

• Aquest portal està pensat per a qualsevol ajuntament, o ens públic, tan a nivell autonòmic

català com a nivell estatal. 

• Portal gratuït, ja que el projecte està pensat per ser cedit, tant a nivell gràfic com a nivell de

programació de plataforma. 

• Projecte  modular  que  permetrà,  en  altres  fases  diferents  a  les  del  TFG,  fer  diferents

integracions per  evolucionar el  portal,  com obrir  les dades,  la participació  ciutadana o la

gestió de les dades de forma automatitzada, sempre que pugin ser editades i personalitzades

des  de  el  mateix  portal,  sense  restriccions  de  disseny  ni  d'estils,  ni  d'organitzacions

d'estructures.  

 28 / 75



DISSENY GRÀFIC D’UN PORTAL DE TRANSPARÈNCIA PER AJUNTAMENTS
Grau Multimèdia | Glòria Ruiz Santacana

En aquest sentit, i vistes les diferències marcades de la competència del projecte presentat crec que

té un alt valor d’èxit, i que pot proporcionar tant a l’usuari gestor, l’ajuntament com a l’usuari receptor,

el  ciutadà,  una eina de transparència  eficient,  eficaç i  molt  molt  accessible.  Facilitant  sempre la

comunicació clara i directe ajuntament-ciutadà.   

És  una  bona  solució  per  aquells  ajuntaments  que  no  volen  restriccions  d'edició  de  dades,  que

necessiten més flexibilitat en l'edició i sobretot que volen potenciar la presentació de la informació al

ciutadà,  i  no  volen  oferir  dades  de  forma  esquemàtica  i  sense  personalitat  o  sense  elements

interessants pels usuaris. 

També  és  una  bona  solució  per  aquells  ajuntaments  que  tenen  molta  de  la  informació  de

transparència ja introduïda en la seva pròpia web, actual i d'altres anys, o en altres plataformes i no

vulguin tornar a introduir  i  editar tot el volum d'informació, que pot ser molt  elevat,  en una nova

plataforma. 

3.4 Anàlisi (DAFO)

Procés clau per poder veure de forma sintetitzada i decidir de forma clara el futur del portal web que

es vol dur a terme.  És un dels primers anàlisis que s’han de fer abans de prendre qualsevol decisió

estratègica; ens ajuda a  comprendre i tenir una visió més global i clara del projecte.

Mitjançant  aquesta  tècnica  podrem platejar  les  accions  que  hem de  posar  en  marxa  per  a  ser

conscients  de les oportunitats que ens brinda el  projecte i  per  poder estar  preparats enfront  les

amenaces, tenint molt clar, les debilitats i fortaleses que se’n deriven.

A continuació podem observar en una taula el detall de cada un dels conceptes que volem analitzar.

Conceptes llistat que amb una vista ràpida podrem analitzar. 

Els conceptes de l'anàlisi del DAFO són; Les debilitats, les amenaces, les fortaleses i les oportunitats.

Tots els conceptes clau que haurem de identificar en qualsevol projecte que vulguem portar a terme. 
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DEBILITATS AMENACES

 Alguns ajuntaments encara no estan 

oberts al canvi

 Els ciutadans encara no estan habituats 

a consumir transparència

 Existeix un gran volum d’informació

 Existeixen altres aplicacions similars 

 No és un producte acabat, s’ha de 

mantenir i evolucionar

 Estem en el període límit per oferir 

transparència segons la llei

 Poden sorgir altres plataformes de  

transparència similar, s’està obrint el 

mercat

 Els ajuntament no estan format en la 

plataforma

 No ser una empresa o institució 

coneguda, falta de confiança

FORTALESES OPORTUNITATS

 El projecte neix d’una necessitat, 
social i legal

 El manteniment de la plataforma és 
molt senzill i àgil

 Garantim la no duplicitat de la dada

 Oferim la disposició i categorització 
de la informació

 Podrà ser personalitzat mínimament 
amb l’estil del web institucional

 Serà gratuïta, petit cost d’implementació

 Sense publicitat

 La  plataforma  pot  adaptar-se  a

      diferents ajuntaments

 Oferir una solució en un moment clau

 Projecte evolutiu. 

 Els evolutius seran per a tots el clients

Taula 02: Anàlisi DAFO
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4. Estudi i anàlisi del sistema

El desenvolupament del portal, en aquest TFG està orientat només al disseny gràfic i organització de

la informació d’un portal de transparència. No es té presenta la programació ni dels disseny, ni de

l’estructura, ni dels gestor de continguts. 

La idea principal doncs queda estrictament acotada a la definició gràfica i de llenguatge visual de

l’organització d’un volum d’informació de caràcter governamental  presentada en un portal web de

transparència, per oferir una comunicació clara i senzilla als usuaris finals.      

4.1 Estudi requeriments funcionals

Llistat dels diferents requeriment funcionals previstos per dur a terme el disseny gràfic del portal de

transparència:

• Llistes d’indicadors. Presentació de diferents indicadors de transparència. Possibilitat d’oferir

tant els indicadors que la llei de transparència indica, com altres d’interès comú, propis o

externs.
  

• Espai de recerca d’informació. Cerca normal i cerca avançada. 

• Espai explicatiu de la llei. Drets dels ciutadans. 

• Espai d’accés a petició d’informació, per part del ciutadà, a l’ajuntament.

• Espai  per  penjar  resum gràfics  de  certes  informacions.  Per  poder  penjar  inforgrafies  de

pressupostos,  d’accions  socials,  de  serveis  prestats,  etc.  O  per  penjar  quadres  resums,

gràfics, etc. 

• Apartat de destacats. Espai d’informació per poder donar rellevància en un moment donat

certes informacions. 

• Espai del més consultat. Llista resum dels continguts més visitats pels usuaris, entenent així

que son les informacions de més interès ciutadà. 

• Formulari de contactar. 

• Espai de núvol d’etiquetes.

• Espai  propi  de comunicació  de l’ajuntament.  Un  espai   des d’on el  govern pugui  penjar

accions de comunicació.  Per exemple:  “L’Alcalde Opina”

• Petits elements de participació ciutadana. Votacions, opinions, formularis específics de temes

a tractar, etc. 
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4.2 Estudi requeriments no funcionals

• El portal web ha de ser fàcil d’utilitzar i visualment interessant. Les diferents interfícies del

web han de ser amigables i intuïtives. Han d’estar equilibrades i seguir patrons per ajudar en

la  navegació  a  l’usuari  final.  S'utilitzaran  diferents  eines  per  avaluar  aquests  elements  i

poder-los garantir, com per exemple: 

- Definició del perfil sociodemogràfic

- Exemple de Pre-Test, amb escenaris i tasques

- Avaluació heurístic

- Realització d'un test d'usuari

• No es pot caure amb la presentació de la informació des d’una visió institucional i de gestió

administrativa. La presentació i la comunicació han de ser amb un llenguatge d'usuari, això

sí, sense deixar de treballar amb un caràcter oficial i institucional. S'ha de trobar per tant, un

llenguatge formal que sigui clar i amable per l'usuari final. 

• S’ha  de  presentar  l'arquitectura  de  la  informació  molt  ben  organitzada.  El  gran  volum

d’informació a tractar així ho demanda. S’entén doncs que s’ha d’adaptar a les necessitats

dels usuaris finals. Es treballarà amb agrupacions, etiquetes, categories, etc.,  per facilitar

l'organització  de  tota  la  informació.  Més  endavant  es  presenta  més  detalladament

l'arquitectura de la informació i les relacions entre si dels continguts. 

• El disseny s'ha dissenyat tenint en compte la visualització d'aquest en diferents dispositius i

pantalles. Aquest doncs, s’ha de poder visualitzar correctament en els diferents dispositius

d’última generació, o més convencional, i ha de ser compatible amb els sistemes Android i

iOS.
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5. ARQUITECTURA DE LA INFORMACIÓ

5.1 Descripció

Amb aquest portal web de transparència municipal es pretén millorar l’accés a la informació pública

dels ciutadans i alhora oferir un portal fàcil i intuïtiu per poder gestionar el gran volum d’informació

sobre transparència que generen els governs locals.

Per poder complir amb els objectius marcats en aquest portal web d’accés a la informació pública

s’ha de treballar des d’una visió clara d’usabilitat i d’accessibilitat, tenint molt en compte el mercat a

qui va dirigit, és a dir, orientat a l’usuari que consumirà tota aquesta informació. S’ha de ser molt

conscient  de  les  limitacions  que  els  usuaris  puguin  tenir,  no només a nivell  tecnològic,  sinó  de

compressió i de comunicació. En aquest sentint centrarem una bona part del procés de disseny a

banda  de  en  la  usabilitat  i  l’accessibilitat  web,  en  una  bona  arquitectura  de  la  informació  que

contemplarà la organització de la informació, etiquetatge i esquemes de navegació, portant a terme

tasques que facilitin l’accés als continguts de forma intuïtiva i casi natural. 

En definitiva, el que es busca amb el treball d'arquitectura de la informació, és trobar la millor manera

d'estructurar i classificar el portal web per ajudar als usuaris a trobar i gestionar la informació; tot això

amb una comunicació clara i directe. És important realitzar aquesta tascar per arribar a un bon grau

de satisfacció en el resultat del projecte que ens ocupa. 

5.2 Estructura de la navegació

El diagrama de l’arquitectura de la informació s'utilitza per organitzar el contingut i les funcions d'un

web o aplicatiu, d'aquesta forma els continguts i les informacions podran ser localitzats fàcilment i

ràpidament pel consumidor de la informació. 

Ens ajuda doncs, a confeccionar cada espai lògic del web (pantalles o finestres), així com altres

accions necessàries que s'ha de tenir en compte. 

L'arquitectura de la informació realitzada per aquest portal ha tingut en compte un disseny centrat en

l'usuari i l'accessibilitat web. Una navegació lògica, àgil i intuïtiva. 

En aquest apartat ens centrarem en el diagrama de l'arquitectura de la informació que ens ajuda a

organitzar i visualitzar de la millor forma l'accés de tota la informació del portal de transparència,

quina relació hi ha entre les diferents pantalles, les ubicacions lògiques de la informació, els possible

recorreguts i accessos, etc.

És un mapa de navegació que ajuda a endreçar les dades a tractar. Especialment en l'organització

de  grans  volums  d'informacions.  L'arquitectura  de  la  informació  inclou  dos  grans  estructures,
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l'estructura de pàgines, que pot ser balancejada o jeràrquica, i l'estructura de menús. Ha de tenir en

compte, el llenguatge dels usuaris de consumiran la informació. 

El diagrama d’arquitectura ens ajuda a determinar quines són les pantalles necessàries a cada etapa

I quines accions fan cada una d'elles. La navegabilitat s'orientarà sota el punt de vista del disseny

centrat e l’usuari i  la usabilitat,  entenent que ha de ser senzilla i  ha de prendre el menor temps

possible a l’usuari. Es tindrà en compte també el número de clics que l'usuari haurà de realitzar fins

arribar a l’objectiu fina, que l ha de ser el mínim possible, i indiqui la bona direcció de les accions de

l'usuari.

A través del mapa de navegació  que es presenta tot seguit es pot veure el disseny de l'esquema que

representa l’organització i  l’arquitectura del sistema. Així com s’exposa quina serà la jerarquia de

totes les pàgines, i els punts d'unió, mostrant així el recorregut que haurà de realitzar el usuari per

accedir a cada informació.

Mapa de navegació del portal de transparència – Vista general

Imatge 06: Mapa simple de navegació web
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Mapa de navegació del portal de transparència – Diferents nivells i elements

Imatge 07: Mapa complet de navegació web

5.3 Accessibilitat i usabilitat

Com ja s’ha comentat, aquest projecte és centrarà en una solució centrada en l’usuari, i per tant

tindrà molt  en comptes el tema de l’accessibilitat  i  la usabilitat web, per obtenir  el millor resultat

possible. 

Un  dels  objectius  i  reptes  de  la  usabilitat  és  minimitzar  les  dificultats  dels  usos  de  les  noves

tecnologies, creant així entorns confortables i fàcils per als usuaris. Observa la problemàtica existent i

disposa les solucions i alternatives més convenients, millorant així la interacció dels usuaris amb

l’entorn web, facilitant la seva comprensió i utilització. 

Cerca  doncs  trobar  la  millor  forma  d’interactuar  (màquina-persona),  la  que  sigui  fàcil,  còmoda,

agradable i sobretot, intuïtiva. Tot això, des de la perspectiva basada en el disseny centrat en l’usuari.
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L’accessibilitat  es  un element  clau  també en un disseny  amb aquestes  característiques,  on  ens

ajudarà a tenir en comptes les diferents problemàtiques i les diferents limitacions que puguin tenir els

nostres usuaris, vetllant en tot moment per la no discriminació. 

La web ha de permetre la facilitat d’aprenentatge, que l’usuari es senti còmoda durant tot el procés

que estigui  navegant  i  interactuant,  per  la  web.  Hem de  procurar  doncs  que  tot  sigui  molt  fàcil

d’aprendre i sobretot de recordar. Per aconseguir aquest objectiu es procurarà  mantenint l’estructura

de la web en totes les seves accions, plantes, seccions, etc. Els elements, les accions comunes,

tindran un mateix funcionalment i tindran les mateixes posicions, facilitant així la navegació. 

L’estructura d’aquest portal serà molt simple, això implicarà que el sistema de navegació tindrà poca

profunditat, evitant així a l’usuari tenir que fer màxims esforços per torbar els diferents continguts.

S’estructurarà en seccions, categories, elements dinàmics, etc. En definitiva, de la millor manera per

facilitar l’accés ràpid i decidit. Per tant, es reduirà al mínim el número de clics entre l’inici i el final de

cada tasca o acció. La navegació entre menús, seccions, categories, etc.,   s’ha de presentar de

forma clara en qualsevol moment. 

S’intentarà també jugar molt amb iconografia per facilitar a l’usuari la navegació, intentant aportar als

contingut un segon gran d’entesa. Tot allò que sigui susceptible de indicar-se en text i en imatge, es

farà així, buscant la millor experiència. 

També tindrem elements  de  cerca  fàcil,  com un  cercador  web,  un  mapa web,  i  fins  i  tot  un fil

d’Ariadna que permeti cercar en elements anteriors o anar enrere si cal.  

En definitiva en centrarem especialment en els elements d’accessibilitat i usabilitat com: 

• La facilitat d'aprenentatge: l’usuari ha de poder de forma fàcil i ràpida aprendre a usar la web

bé i realitzar operacions bàsiques.

• Facilitat i Eficiència d'ús: defineix la rapidesa amb què es poden desenvolupar les tasques,

una vegada que s'ha après a utilitzar el sistema.

• Facilitat de recordar com funciona: l’usuari ha de poder recordar les característiques i formes

d'ús del web per tornar a utilitzar-ho en un futur sense nous aprenentatges. 

• Freqüència  i  gravetat  d'errors:  facilitar  en  la  mida  de  lo  possible  als  usuaris  el  suport

necessari per enfrontar errors que cometen en l’ús del sistema.

• Satisfacció subjectiva: la senzillesa i la facilitat d’ús del web, satisfà als usuaris.
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6. DISSENY GRÀFIC DEL PROJECTE

En qualsevol treball orientat a web o bé també aplicacions, entorns multimèdia, jocs, etc., a banda de

tenir molt en compte la funcionalitat del projecte, s’haurà de donar un paper important i rellevant a

altres aspectes fonamental, com és un bon llenguatge comunicacional mitjançant diferents elements

gràfics: iconografia, colors, tipografies, etc. S’ha de plantejar molt clarament una bona guia de treball

amb un grau alt d’enfocament gràfic orientat, com no, a l’usuari i a les necessitats d’aquest. Ens

ajudarà a contemplar tot un seguit d’aspectes, analitzar-los i aplicar-los, per arribar a un producte final

satisfactori i òptim.

6.1 Retícules o plantilles

Les retícules en ajudaran moltíssim a orientar i donar forma a qualsevol disseny gràfic, i per tant

també es tindran en compte per fer aquest projecte web.  

És una estructura invisible que ens permet ubicar tots els nostres elements visuals en les diferents

pàgines del nostre projecte, mantenint així un bon equilibri entre els elements i una estructura clara i

ben definida. 

Treballarem amb les retícules la separació de cada un dels components del projecte en un entorn

controlat, és a dir, un una ordenació lògica e igual, generant així un primer nivell visual d’ubicació de

la informació i dels elements gràfics. Aquesta tècnica ens ajudarà a detectar possibles incoherències,

ubicacions errònies, espais sense informació, o fins i tot, a detectar possibles errors d’usabilitat. 

L’amplada total del portal de transparència serà de 1200px. Les úniques parts del web que ocuparan

el màxim d'aquesta amplada seran la capçalera i el peu del web. Els altres continguts, els del cos

central, tindran com a màxim una amplada de 960px. 

L'estructuració de las retícules s'han ideat amb el concepte de columnes, entenent que cada una de

les pàgines del web, acabarà treballant amb aquestes columnes, dependentment de la plana i dels

contingut que vulguem mostrar s’utilitzarà l'espai d'una o més columnes. 

S'han creat 3 úniques retícules, cada una amb un nombre diferents d’espai en columnes. S’ha de

tenir en compte també que les columnes respiraran amb marges iguals, és a dir, que es preveuen

marges per columna tant a la dreta com a l’esquerra. 

Per aquest treball s’ha optant per treballar amb aquestes 3 retícules, d’una columna, de dos i de tres. 

Com que  no  podem garantir  l'accés  a  la  informació  del  portal  de  transparència  des  d'una  únic

dispositiu amb una única resolució de pantalla, es tindrà en compte la visualització d'aquest en altres

entorns, i per aquest motiu, els continguts del portal s’adaptaran a cada resolució, modificant el total

de columnes que ocupen segons necessitats. En el cas de visualitzar el web des d'un dispositiu mòbil

la visualització serà diferent a la que trobarem des d'una pantalla d’ordinador d'escriptori. Veurem
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doncs,  tots  els  continguts  re-ubicats  a  una  única  columna,  és  a  dir,  utilitzant  l'amplada  real  del

dispositiu. 

RETÍCULES CREADES PEL PORTAL

Imatge 08: Retícula  web - 1 columna

Imatge 09: Retícula  web - 2 columnes
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Imatge 10: Retícula  web - 3 columnes

6.2 Wireframes

Els  wireframes  ens  ajuden  en  el  procés  inicial  de  treball,  concretament  en  la  primera  fase  de

composició de les pantalles o pàgines de la web a realitzar mitjançant esbossos. Aquestes mostres

inicials, poden realitzar-se de forma digital, o bé de forma manual, és a dir, un dibuix fet en paper i

bolígraf. 

Aquests wireframes s'han treballant a partir  de les retícules que s'han creat per aquest projecte.

S'adaptarà cada pàgina dissenyada a la retícula més convenient. 

Què s’ha de projectar en aquest primer esbós? Sobretot l’estructura dels continguts, l’esquema de les

diferents àrees, espais, seccions, segons l’arbre de continguts ja creat.  

La creació dels wireframes ens ajudaran també a definir el funcionament i les accions del web, de

forma  plana  i  sense  altres  elements,  com  el  disseny,  els  colors,  les  tipografies,  elements  que

s’integraran en una altra fase del projecte. En centrarem doncs en plasmar l’arquitectura funcional del

projecte, així en ajudarà a ubicar, relacions els continguts, i sobretot detectar fàcilment els errors que

puguin esdevenir.

Estructura bàsica dels wireframes

Els diferents wireframes s'han estructurat en 3 grans blocs on es distribueix diferent tipus d'informació

segons cada apartat a mostrar. 
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• Capçalera + àrea superior: En aquesta part ubicarem els continguts de títol, logos, imatge

de capçalera, elements de cerca, contactar, mapa web, entre altres accions. La capçalera és

va repetint en cada una de les planes. 

• Cos central: Contingut específic de cada pàgina que l’usuari vol consultar. En el cos central

també es reflecteix el fil d’Ariadna, que a diferència del contingut, que va canviant segons

consultes de l’usuari, aquest si es repeteix en cada plana.

• Peu: Aquí mostrarem les dades específiques de cada ajuntament, així com les polítiques de

protecció de dades, avis legal, crèdits, o altres elements similars. Aquest peu també reflectirà

un reflex del menú principal, per facilitar a l’usuari l’accés a la informació general si esta molt

a baix d’una plana, evitant que tingui que tornar a dalt de tot per accedir. Al igual que la cap-

çalera, aquest contingut també es visualitzarà en cada una de les pàgines del web. 
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PORTADA

Imatge 11: Wireframe portada
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 INTERIOR: VISTA DE LA CLASSIFICACIÓ DE LA INFORMACIÓ PER GRUPS

Imatge 12: Wireframe interior – grups/categories
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INTERIOR: VISTA DE LA CLASSIFICACIÓ DE LA INFORMACIÓ PER SUBGRUPS

 

Imatge 13: Wireframe interior – subgrups/subcategories
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INTERIOR: VISTA D’UN REGISTRE (ÍTEM) EDITAT DES DEL PROPI GESTOR DE CONTINGUTS

Imatge 14: Wireframe interior – edició completa ítem transparència

 44 / 75



DISSENY GRÀFIC D’UN PORTAL DE TRANSPARÈNCIA PER AJUNTAMENTS
Grau Multimèdia | Glòria Ruiz Santacana

INTERIOR: VISTA D’UN REGISTRE (ÍTEM) ON LA INFORMACIÓ ESTÀ EN UNA 
ALTRA WEB – VIA ENLLAÇ

 

Imatge 15: Wireframe interior – edició via enllaç ítem transparència
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INTERIOR: PÀGINA DE TEXT LLIURE QUE S’EDITA DES DEL GESTOR DE 
CONTINGUTS DEL PORTAL

Imatge 16: Wireframe interior – edició lliure de textos
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INTERIOR: VISTA EXEMPLE DE LA PRESENTACIÓ DELS DIFERENTS FORMULARIS 

Imatge 17: Wireframe interior –  formularis
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INTERIOR: VISTA PRESENTACIÓ LLISTA DELS DIFERENTS GRÀFICS

 

Imatge 18: Wireframe interior –  Llistes continguts gràfics
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INTERIOR: VISTA PRESENTACIÓ LLISTA DELS DIFERENTS CONTINGUTS: INFORMES,

ENQUESTES I RESUMS

Imatge 19: Wireframe interior –  Llistes continguts sobre informes, enquestes i resums
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INTERIOR: EXEMPLE VISTA DE LA PRESENTACIÓ  D’UN GRÀFIC AMB LA VISTA D’IMATGES 

Imatge 20: Wireframe interior –  Presentació de gràfics
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6.3 Logotips

Per aquest projectes de portal de transparència municipal no s'ha dissenyat cap tipus de logotip o

marca especifica ja que la idea central del projecte és que sigui totalment personalitzable pel propi

ajuntament, i per tant, l'objectiu és que no tingui una marca pròpia.  

En aquest sentit es creu convenient, que cada ajuntament opti per posar-hi el seu propi escut oficial o

bé si així ho creuen convenint, la marca o logotip oficial de l'ajuntament. 

Una altra opció seria adaptar l'escut o marca, al disseny final escollit  per l'ajuntament a nivell  de

colors i tipografies. 

6.4 Iconografia

Per aquest projecte, com a part del disseny del portal de transparència també s'han dissenyat un

seguit  de  símbols,  iconografies,  bàners  i  botons  que  serviran  de  referència  per  a  les  diferents

personalitzacions dels possibles portals de transparència. 

Al igual que el disseny final, es podrà optar per aquest mateix disseny o bé adaptar-ne els colors o

fins i tot, es podria optar per un nou disseny en la iconografia, si així es creies convenient. 

La iconografia ha estat creada i desenvolupada per mi mateixa mitjançant diferents eines d'edició

gràfica, però pràcticament s'ha fet amb Photoshop. 

A continuació es presenta un mostra dels diferents elements gràfics dissenyats per aquest portal de

transparència, que seran utilitzats per a la realització de les plantilles definitives i reals, píxel a píxel,

d'aquest TFG. 

                 Imatge 21: Mostra de la iconografia web
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6.5 Colors

Un altre element important i rellevant a nivell de disseny de web, és el color, i com no, les seves com-

binacions. És un recurs essencial i bàsic de qualsevol projecte web. 

Els diferents usos que es poden donar al color, son varis i diferents, el color el podem trobar en els

textos, en els menús, en els  encapçalaments, en el botons, en els diferents fondos utilitzats, en líni-

es, icones, etc. 

Per aquest portal de transparència, al tractar-se d’una web per administracions públiques i d’informa-

ció oficial i legal, s’ha considerat més convenient no treballar amb colors extrems, ni molt càlids ni

molt freds. 

S’han escollit doncs, colors que tinguessin un cert equilibri entre la combinació de cada un dels colors

respecte els seu RGB, i de cada color amb els altres colors. Si ens fixem cada color està molt equili -

brat en el seu RGB, tenint proporcions de cada color semblants. En definitiva, s’ha volgut treballar

amb colors molt neutres, facilitant així l’experiència d’usuari. 

De totes formes, la idea en aquest projecte és que cada un dels ajuntaments pugui triar la paleta de

colors que més s’adapti a la paleta de colors del web institucions on tenen ubicada la seu electrònica,

i per tant, la majoria de continguts que es relacionaran en aquest portal de transparència. 

D’aquesta manera, quan un usuari canviï d’interfície, és a dir, de web, el canvi a primera vista, no se-

rà tant brusc ni impactant, que si els colors estiguessin definits de forma totalment independent. Sem-

pre es buscarà un equilibri entre el seu web municipal i el portal de transparència. 

Colors i codis utilitzats en el portal de transparència

       
       Imatge 22: Mostra de colors i codificació
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Imatge 23: Mostra combinació colors web

Utilització dels colors segons elements:

El color blanc i el color negre seran els colors que s'utilitzaran per als 

textos normals. El negre serà el principal, i el blanc s'utilitzarà quan es

necessiti fer un contrast amb un fons fosc. 

Colors per a representar els Títols i subtítols. També en alguns 

elements s'utilitzaran com a colors de fons i per iconografia. 

Colors de fons i per iconografia

Taula 03: Relació colors i aplicació

6.6 Tipografia

Per aquest projecte, s'ha valorat si utilitzar una tipografia única tant per textos com per cos de lletra o

si pel contrari, utilitzar dues tipografies diferents per emfatitzar amb una font els títols. Finalment s'ha

optat per utilitzar dues que siguin compatibles, i així que el web no sigui tant pla a nivell visual de

fonts. 

També s'ha cercat  utilitzar  una tipografia que sigui  adequada i  compatible per a ser visualitzada

mitjançant web i que sobretot que sigui reconeguda pels diferents navegadors,. Per aquest motiu s'ha

decidit utilitzar una font de de la família de les fonts tipogràfics del tipus sant-serif, sense adorns en

els extrems de les línies dels caràcters, que ajuden a una bona comprensió de la font en pantalles.

En definitiva, fonts dissenyades especialment perquè que es veiessin bé en pantalles de qualsevol

densitat.
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Utilitzarem doncs 2 tipografies que ens ajudin a aconseguir que el text sigui llegit amb claredat. A més

a més necessitarem equilibrar cada una d'aquestes fonts amb la combinació de la seva mida més

adequada segons utilització, es tindrà doncs en compte la separació entre línies, l’ample de columnes

i el contrast visual amb el fons, etc.

FONT: OSWALD

Aquesta tipografia s’utilitzarà per aquells continguts més destacats i que vulguem donar una major

importància o ressaltar,  com el títols, subtítols, text de menús, així continguts els continguts més

rellevants. 

Informació de la tipografia

• SIL Open Font License [https://en.wikipedia.org/wiki/SIL_Open_Font_License]

• Família de tipografies: Google Web Fonts.

• Font Oswlad: https://www.google.com/fonts/specimen/Oswald

Exemples aplicats de la tipografia per tipus i per mides

Imatge 24: Tipografia Oswald per tipus

 Imatge 25: Tipografia Oswald per mides
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Font: Roboto

Aquesta tipografia s’utilitzarà per aquells continguts diferents als anteriors. Bàsicament per els textos

normals de les pàgines. 

Informació de la tipografia

• SIL Open Font License [https://en.wikipedia.org/wiki/SIL_Open_Font_License]

• Família de tipografies: Google Web Fonts.

• Fons Roboto: https://www.google.com/fonts/specimen/Roboto

Exemples aplicats de la tipografia per tipus i per mides

  Imatge 26: Tipografia Roboto per tipus

   Imatge 27: Tipografia Roboto per mides
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7. DISSENYS FINALS PROJECTE EXPLICATS

PORTADA

Imatge 28: Disseny final portada
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INTERIOR: VISTA DE LA CLASSIFICACIÓ DE LA INFORMACIÓ PER GRUPS

Imatge 29: Disseny final interior – grups/categories
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INTERIOR: VISTA DE LA CLASSIFICACIÓ DE LA INFORMACIÓ PER SUBGRUPS

Imatge 30: Disseny final interior –  subgrups/subcategories
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INTERIOR: VISTA D’UN REGISTRE (ÍTEM) EDITAT DES DEL PROPI GESTOR DE CONTINGUTS

Imatge 31: Disseny final interior – edició completa ítem transparència
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INTERIOR: VISTA D’UN REGISTRE (ÍTEM) ON LA INFORMACIÓ ESTÀ EN UNA 
ALTRA WEB – VIA ENLLAÇ

Imatge 32: Disseny final interior – edició via enllaç ítem transparència
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INTERIOR: PÀGINA DE TEXT LLIURE QUE S’EDITA DES DEL GESTOR DE 
CONTINGUTS DEL PORTAL

Imatge 33: Disseny final interior – edició lliure de textos
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INTERIOR: VISTA EXEMPLE DE LA PRESENTACIÓ DELS DIFERENTS FORMULARIS

Imatge 34: Disseny final interior –  formularis
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INTERIOR: VISTA PRESENTACIÓ LLISTA DELS DIFERENTS GRÀFICS

Imatge 35: Disseny final interior – Llistes continguts gràfics
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INTERIOR: VISTA PRESENTACIÓ LLISTA DELS DIFERENTS CONTINGUTS: INFORMES,

ENQUESTES i RESUMS

Imatge 36: Disseny final interior – Llistes continguts sobre informes, enquestes i resums
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INTERIOR: VISTA CERCA AVANÇADA

Imatge 37: Disseny final interior – cerca avançada
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8 CONCLUSIONS

La finalitat d’aquest treball de final de grau, del Grau Multimèdia, és la realització del disseny de la

interfície web a nivell de grafisme i de comunicació i llenguatge visual d'un portal de transparència per

als ens locals, els ajuntaments. 

La idea central del projecte es concentra principalment en la realització d'un disseny gràfic que doni

sortida a aquest portal de transparència, orientat en una primera fase, en la gestió de una gran volum

d'informació  per  poder  oferir  un bon accés  d'aquesta  de forma que  l'usuari  final  pugi  trobar-la  i

accedir de la forma més fàcil i àgil possible. 

Un dels diferents motius, pel qual vaig triar desenvolupar aquest treball com a TFG, ve determinat

sobretot per l'orientació de l'àrea escollida, l'àrea gràfica, ja que de tot el Grau Multimèdia és la

branca en la que sempre he estat més interessada, i que més he gaudit treballant. En aquest sentit,

vaig decidir que era del meu interès aprofundir, i sobretot aprendre més sobre projectes digitals i de

forta presència gràfica, així com matèries molt relacionades i vinculades com l'àmbit d'accessibilitat i

usabilitat web, i com no, el disseny d'interfícies. 

Una forta motivació també ha estat, com ja he comentat anteriorment, la meva dedicació laboral amb

projectes de web institucional i d'administració electrònica com a tècnica de l'administració pública; on

la realitat del meu dia dia amb els ajuntaments ha vist la necessitat, legal i de ganes de canvis de les

institucions,  i  com  no  també,  de  la  demanada  social  per  una  administració  més  transparent  i

accessible. 

A nivell d'anàlisi del projecte i de la memòria realitzada, un cop valorat el projecte en general, els

diferents objectius, tot el treball de recerca i d'anàlisis de mercat, així com tot el treball desenvolupat i

sobretot  les  fites  aconseguides,  puc  concloure  que  he  assolit  de  forma  satisfactòria  els  meus

objectius i expectatives. 

En  general,  l'experiència  en  la  realització  d'aquest  TFG  ha  estat  molt  positiva,  tant  a  nivell

d'aprenentatge nou com a l'hora de gestionar i posar en pràctica els coneixements adquirits en el

grau. Això no treu que realment ha estat un treball molt dur i costos en molts moments, especialment

en  la  realització  de  la  memòria.  Personalment,  jo  mai  havia  realitzat  un  treball  d'aquestes

característiques, un projecte tan global, on no només hi ha la part forta de realització gràfica del

portal, sinó que també més conceptual i teòrica a desenvolupar i adaptar al projecte.  

Els requisits inicials a treballar un cop seleccionat el projecte han estat completats en la seva majoria.

A nivell  de processos i  de fases fixades han assolit  satisfactòriament  en els temps marcats i  la

previsió feta des d'un inici ha estat molt encertada, cosa que m'ha ajudat a treballar a un bon ritme i

sense  sorpreses  d'última hora.  En  aquest  sentit,  ha estat  molt  satisfactori  veure  com una bona

planificació inicial de la gestió un projecte com aquest es clau per al bon desenvolupament. 

En  general,  aquest  projecte  treballat  diferents  elements,  i  no  només  a  nivell  pràctic  com ja  he

comentat, sinó que s'ha tingut que fer diferents treballs de recerca i d'anàlisis, a nivell de mercat, la
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competència, de la viabilitat del projectes, etc. A nivell més pràctic, en el desenvolupament de la part

de disseny gràfic del portal de transparència s'han treballant diferents disciplines, com les tendències

de disseny gràfic, d'arquitectura de la informació i gestió d'aquesta, etc, sempre tenint molt pressent

la gestió de tot aquest treball  gràfic sota un marc d'usabilitat i  accessibilitat web, de manera que

l'orientació a nivell d'usuari del projecte era clau i imprescindible per arribar als resultats satisfactoris

marcat.  He  cregut  molt  important  treballar  amb la  metodologia  de  treball  de  disseny  centrat  en

l’usuari, tot i que per manca de temps, no s'ha pogut treballar amb tests d’usabilitat amb i sense

usuaris, per valorar de forma més encertada aquesta àrea, però el temps era ajustat per la realització

de la part pràctica, el disseny del portal web, i la part més d'estudi i anàlisi, la memòria del projecte. 

Tot i la satisfacció personal amb la resolució del TFG, segurament hi ha elements a millorar, i si més

no a desenvolupar una mica més enllà del que s'ha pogut fer. El temps, com en qualsevol projecte, i

en aquest no ha estat menys, és limitador i no deixa avançar o treballar de la forma que es voldria.

En aquest sentit entenc que el resultat final potser no és perfecte, però el resultat ha estat totalment

satisfactori, sobretot si es té en compte la magnitud del projecte, el temps per realitzar-ho, i sobretot

que ha estat el meu primer treball d'aquestes característiques. 

Per concloure només fer menció del meu pas per el Grau Multimèdia durant cinc anys llargs. El Grau

m'ha permès assolir diferents coneixements, de diferents disciplines, on algunes d'elles no han estat

tan satisfactòries com d'altres, però totes elles m'han aportat noves visions i coneixements per poder

tenir un aprenentatge global i amb una visió interdisciplinar molt interessant.

Tots aquest  coneixents són els que he pogut posar en pràctica en aquest  TFG, i  m'ha ajudat a

aprofundir  en aquests  àmbits,  disseny gràfic,  creativitat  i  estètica,  visualització  de  la  informació,

usabilitat, arquitectura de la informació, i molt més. 
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ANNEX 1

CONCEPTES CLAUS DE LA LLEI 19/2014

RESUM: CONCEPTES CLAUS DE LA LLEI 19/2014, DEL 29 DE DESEMBRE, DE 

TRANSPARÈNCIA, ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA I BON GOVERN

Què s’entén per transparència? 

Segons l’article 2: s’entén per transparència a l’acció proactiva de l’Administració de donar a

conèixer la informació relativa als seus àmbits d’actuació i les seves obligacions, amb caràcter

permanent i actualitzat, de la manera que resulti més comprensible per a les persones i per mitjà

dels instruments de difusió que els permetin un accés ampli i fàcil a les dades i els facilitin la

participació en els assumptes públics.

Què és el bon govern? 

Segons l’article 2: És considera bon govern els principis, les obligacions i les regles sobre la

qualitat  dels  serveis  i  el  funcionament  de  l’Administració,  i  els  principis  ètics  i  les  bones

pràctiques d’acord amb els quals han d’actuar els alts càrrecs de l’Administració, els càrrecs

directius i la resta de personal al servei de l’Administració, amb l’objectiu que aquesta funcioni

amb la màxima transparència, qualitat i equitat, i amb garantia de retiment de comptes.

Què podem considerar informació púbica? 

Segons l’article 2: Dons la informació elaborada per l’Administració i la que aquesta té en el seu

poder com a conseqüència de la seva activitat o de l’exercici de les seves funcions, inclosa la

que li subministren els altres subjectes obligats d’acord amb el que estableix aquesta llei.

I el dret de a la informació?

Segons l’article  2:  s’entén per  dret  d’accés a  la  informació  pública el  dret  subjectiu  que es

reconeix  a  les persones per  a  sol·licitar  i  obtenir  la  informació  pública,  en els  termes i  les

condicions regulats per aquesta llei.

La llei catalana de transparència que ens ocupa, té un gran interès en establir un sistema de relació

entre  l’Administració  pública  (i  altres  subjectes  obligats)  i  els  ciutadans,  que  es  concertarà

especialment en aquests quadre grans conceptes:

• El coneixement de l’activitat pública.

• La incentivació de la participació ciutadana.
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• La millora en la qualitat de la informació pública i de la gestió administrativa.

• La garantia del retiment de comptes i de la responsabilitat en la gestió pública.

El  gran  objectiu  és  poder  oferir  als  ciutadans  les  diferents  informacions  de  les  actuacions  de

l’administració,  i  transparència  especialment  en  l’àmbit  econòmic.  En  aquest  sentit,  queden

establertes les següents accions: 

• Regular i garantir la transparència de l’activitat pública.

• Regular i garantir el dret d’accés de les persones a la informació i la documentació públiques.

• Establir els principis i les obligacions de bon govern.

• Aplicar el govern obert i fomentar la participació i col·laboració ciutadanes.

• Regular el règim de garanties i responsabilitats per l’incompliment dels deures i obligacions 

establerts per la llei.

Requisits mínims d’un portal de transparència per garantir la llei de transparència:

• Informació sobre contractes i convenis amb administracions públiques.

• Subvencions i ajuts públics detallant l’import, objecte, finalitat i beneficiaris.

• Pressupostos anuals i informació actualitzada de l’execució.

• Retribucions i indemnitzacions d’alts càrrecs i màxims responsables.

• Estructura organitzativa i organigrama actualitzat, amb perfils i trajectòries professionals.

• Auditoria tancada.
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ANNEX 2

LLIURABLES PROJECTE

Els lliurables d'aquest projecte juntament amb aquesta memòria s’adjunten en un arxiu comprimit ZIP 

amb la següent estructura.

• LA MEMÒRIA DEL PROJECTE

PAC_FINAL_mem_Ruiz_Santacana_Glòria

• EL PROJECTE FINAL

PAC_FINAL_prj_Ruiz_Santacana_Glòria

- Projecte_ Elements de disseny

Colors
Fonts
Iconografia
Mapa navegació web
Prototips baixa fidelitat
Retícules

- Projecte_Prototips alta fidelitat

• PRESENTACIÓ ESCRITA-VISIAL DEL PROJECTE

PAC_FINAL_prs_Ruiz_Santacana_Glòria

• AUTOINFORME DEL PROJECTE

PAC_FINAL_inf_Ruiz_Santacana_Glòria

La presentació en format vídeo es lliurarà mitjançant l'eina habilitada per fer l'enviament des de l'aula 

de formació. L'eina s'anomena Present@. 

PAC_FINAL_vid_Ruiz_Santacana_Glòria 
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ANNEX 3

EINES I SOFTWARE UTILITZAT

• LIBREOFFICE WRITER

Realització de la memòria i l'autoinforme. 

• ADOBE READER

Format final de la memòria i l'autoinforme.

• MICROSOFT POWERPOINT 2010

Realització de la presentació escrita-visual.
Realització del mapa de navegació web.

• ADOBE PHOTOSHOP CS6

Disseny de la iconografia, de les retícules, dels wireframes, i dels prototips finals.

• ADOBE DREAMWEAVER CS6

Per l'edició i la comprovació visual de les maquetes finals

• ADOBE COLOR CC

Eina per la gestió i creació de la plantilla de colors. 

• WINDOWS MOVIE MAKER

Edició de la presentació en vídeo del projecte. 
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