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Resumo executivo
O presente informe constitúe a segunda entrega dentro da asistencia técnica en relación coas
actuacións TIC (OT2) do proxecto Ponteareas, Hábitat Saudable. O obxectivo deste segundo
documento é a avaliación técnica, funcional e económica das iniciativas máis interesantes de
cara a súa posible contratación.
Utilizando a metodoloxía que se describe no informe, e tras múltiples iteracións,
iteracións, chegouse ó
seguinte listado definitivo de actuacións a avaliar:
1. Novos servizos dixitais a través da Web (inclúe participación cidadá e portal de
transparencia).
2. Definición do perfil de responsable de administración electrónica.
3. Nova infraestrutura de conectividade.
4. Puntos de acceso remoto ós servizos TIC nas casas culturais.
5. Wifi gratis noutros espazos públicos (parques, prazas).
6. Plan de actualización de equipos persoais.
7. Dinamización para reducir a fenda dixital.
8. Sistema de pechadura electrónica para
para instalacións municipais multiusuario.
9. Migración da aplicación de xestión económica.
10. Melloras en relación coa xestión da biblioteca municipal.
11. Ponteareas, Cidade Intelixente (PCI).
12. Unidade de procesos, calidade e xestión do inventario patrimonial.
Para cadaa unha delas, o informe presenta unha ficha de análise na que se recollen os principais
aspectos en relación co contexto, alcance funcional e técnico,, orzamento, consideracións
sobre a licitación,, contactos con provedores, etc.
En termos globais, as 12 propostas escollidas totalizan un orzamento de aproximadamente
1.4M€, dos cales 684K€ son elixibles para o financiamento DUSI (importes sen IVE). Este
importe axústase case perfectamente ó total dispoñible para actuacións
actuacións TIC (675K€),
(675K o que
debería permitirr a realización do conxunto completo de iniciativas.
Con respecto ó calendario de lanzamento, a metade das actuacións (en verde)
verde atópanse xa en
fase de execución,, con previsión de que outras 3 (en azul) podan licitarse e completarse antes
do remate de 2019,, mentres que as 3 restantes (en
( vermello, as máis complexas) licitaríanse
na presente anualidade e poríanse
poríanse en marcha ó longo de 2020 (as datas indicadas fan
referencia á entrada en funcionamento; algunhas actuacións esténdense durante varios anos)
Existen
n numerosas dependencias entre as distintas actuacións pero, con carácter xeral, as máis
críticas xa están en marcha polo que non deberían producirse retrasos por este motivo.
Finalmente, o informe recolle unha serie de consideracións adicionais sobre o conxunto
co
de
iniciativas así como algunhas recomendacións por parte do autor.
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Introdución
O presente documento recolle os principais aspectos relacionados coa avaliación técnica,
económica e funcional dun conxunto de potenciais actuacións cara a súa posible licitación no
futuro.
Esta actuación corresponde á segunda fase do proxecto "Plan de dixitalización en relación co
programa Ponteareas, Hábitat Saudable", adxudicado a AFI Sistemas Informáticos.
O informe comeza coa descrición da metodoloxía empregada para escoller as actuacións a
estudar, a partir dos resultados
resultad da fase previa do proxecto (correspondente
orrespondente ó diagnóstico da
situación do Concello de Ponteareas en relación
relación coas TIC), e a presentación do listado
listad
resultante da aplicación dela, a súa evolución no tempo e os motivos da mesma, e o listado
definitivo a data de marzo de 2019.
A continuación recóllense as distintas fichas de análise para cada unha das actuacións obxecto
de estudo, precedidas da explicación dos
d diferentes contidos incluídos nelas.
Finalmente,
ente, o informe presenta unha visión de conxunto do paquete de actuacións
actuaci
avaliadas,
acompañado dunhas consideracións por parte do autor.
Por último, no apartado de anexos que pecha o informe, inclúese unha serie de
documentación complementaria adicional de
d diversa natureza.

Metodoloxía de selección das actuacións
A descrición detallada da metodoloxía empregada para a selección das actuacións a avaliar
presentouse con data de setembro de 2018 no documento "Proposta preliminar de actuacións
a avaliar".
De xeito
eito resumido, o procedemento foi o seguinte. Partiuse do catálogo mestre de actuacións,
que recolle o conxunto de iniciativas detectadas (resultado da diagnose, propostas dalgúns
dalgún
Concelleiros, propostas do redactor).
redactor). Os membros do equipo de goberno indicaron
indica
as súas
preferencias a través dun cuestionario que permitía valorar un conxunto de 10 áreas
temáticas. Estes resultados puxéronse en común, detectándose un interese medio en todas as
áreas, cunha lixeira preferencia polo apartado de infraestrutura Smart.
Smart. Con estes resultados, o
redactor elaborou un listado de actuacións, cos seguintes criterios:
•
•
•
•
•

Incluír actuacións de todas as áreas.
Preferencias amosadas polo equipo de goberno.
En xeral, preferencia por actuacións que non sexan estritamente de carácter interno
(co gallo de favorecer a elixibilidade DUSI).
Potencial de aforro ou mellora dos servizos relacionados.
Necesidades circunstanciais.

Seguindo as devanditas pautas, propúxose o seguinte listado de actuacións:
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•
•
•
•

•

•

•
•

•

Presenza institucional
1. Remodelación da web
Participación cidadá
2. Avaliación do software de participación cidadá
Visión estratéxica
3. Definición do perfil de responsable de administración electrónica.
electrónica
Melloras no equipamento hardware
4. Lanzamento do concurso para a nova infraestrutura de conectividade.
5. Plan B en caso de que non sexa posible o anterior.
6. Wifi gratis nos espazos públicos.
públicos
7. Plan de actualización de equipos persoais.
Actuacións TIC específicas
8. Dinamización para romper a brecha dixital.
9. Sistema de pechadura electrónica para determinadas
determinadas instalacións municipais.
10. Control da crecida do río.
Melloras no software dos servizos
11. Plan
lan para a migración da aplicación de xestión económica a Aytos.
12. Sistema de xestión de biblioteca.
biblioteca
Infraestrutura para a xestión Smart
13. Ponteareas, Cidade Intelixente
Inte
(PCI).
Servizos específicos Smart
14. Actualización
ctualización do inventario patrimonial dende o punto de vista legal, contable
e informático/GIS.
informático/GIS
Metodoloxía, procesos e calidade
15. Análise detallada da unidade de definición de procedementos.

Nota: todos os documentos relacionados coa obtención deste listado (catálogo mestre,
cuestionario de valoración, proposta preliminar de actuacións)) acompañan ó presente informe
na sección de anexos, de xeito que os interesados poidan consultar en maior detalle
det
os
distintos aspectos do proceso.

Evolución do listado de actuacións
Dende a presentación da proposta orixinal de actuacións en setembro de 2018, o listado das
mesmas sufriu distintas modificacións, por motivos de distinta consideración (políticos,
técnicos,
cnicos, operativos, dependencias entre as actuacións...). No presente epígrafe detállanse o
alcance e motivación das distintas variacións que se produciron.
Con carácter xeral, unha das principais razóns que motivaron os cambios foi a necesidade de
adiantarr certas iniciativas, tanto por interese político (compromisos adquiridos
adquiridos para a presente
lexislatura, proximidade das eleccións municipais en maio de 2019)) como operativo (interese
por cumprir co indicador anual de execución do proxecto global DUSI, que esixía
e
ter
adxudicado unha certa porcentaxe do orzamento antes do remate de 2018).
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Con este criterio, combináronse as actuacións (1) Renovación da Web e (2) Participación
cidadá, engadindo unha compoñente adicional destinada á mellora do portal de transparencia.
t
Baixo un enfoque orientado á prestación de novos servizos dixitais na Web municipal, en liña
cos requirimentos de elixibilidade DUSI, esta iniciativa atópase na actualidade xa contratada e
en fase de execución.
Pola súa banda, o proxecto de (6) Wifi gratis nos espazos públicos tivo un percorrido longo ata
chegar á súa fase actual de implantación.
En primeiro lugar, e con carácter xeral, decidiuse orientar a iniciativa cara á habilitación de
puntos de acceso remotos ós servizos TIC do Concello.
Ademais, optouse por abordar o proxecto en dúas fases. Na primeira inclúense
fundamentalmente as casas culturais con sede nas parroquias periféricas (máis de 30 centros),
mentres que o segundo pretende dar servizo nos
os parques, prazas e edificios públicos (praza
(
de
abastos, biblioteca, auditorio, conservatorio).
conservatorio
O enfoque primitivo do proxecto presentaba importantes desvantaxes tanto económicas
e
(elevado
elevado investimento inicial e forte carga de gasto para os orzamentos dos vindeiros cinco
anos) como técnicas (inexistencia
inexistencia de casos de uso claros, constatación de que o grao de
utilización na práctica acadado en proxectos
proxecto similares acostuma a ser moi baixo).
baixo
Propuxéronse alternativas, entre as que destacan a realización dunha experiencia piloto como
fase previa á implantación global, mecanismos para involucrar ó persoal das asociacións ou o
reforzamento do apartado de servizos (formación, difusión, asesoramento).
Finalmente optouse por separar o investimento en equipamento (elixible DUSI) dos datos
(gasto non elixible).
ble). O primeiro lanzouse para o conxunto das casas culturais,
culturais mentres que o
segundo incorporouse ó concurso da (4) nova infraestrutura de conectividade do Concello,
obtendo unha economía de escala, co conseguinte aforro. Estímase que ambos
a
proxectos
deberán completar a súa implantación arredor de abril.. Loxicamente, co lanzamento do
concurso de comunicacións faise innecesario o (5) plan B, máis aló das melloras que xa foran
introducidas durantee os meses previos á licitación (substitución das liñas VDSL do CDL e de
RRHH por fibra).
Por último, tense presente a necesidade de dotar de contidos e servizos que aporten valor real
á infraestrutura despregada, a través das actuacións futuras de (8) Dinamización
Dinamizació para reducir a
fenda dixital.
En canto a (10) Xestión da Crecida do Río, responde en realidade a unha actuación no ámbito
da enxeñería hidráulica, por máis que a eventual solución adoptada poida incluír algúns
elementos TIC. A avaliación desta actuación require dunha empresa especializada cos
coñecementos hidrolóxicos
rolóxicos específicos. Ante esta realidade, propúxose e aprobouse a
eliminación da mesma do listado.

8

ESTRATEXIA PONTEAREAS, HABITAT SAUDABLE
Respecto da (11) Migración
igración da aplicación da área económica, orixinalmente pensábase que o
produto Aytos debería supoñer a solución máis natural, pola suposta
suposta facilidade de migración
dende o actual sistema ABSIS.
ABSIS. Con todo, por cuestións económicas, técnicas e funcionais
decidiuse dar entrada a outros fabricantes. Asemade, por criterios de elixibilidade e de
urxencia, estase a valorar como unha opción a división
ón desta actuación en dúas fases: a
migración en primeiro lugar da contabilidade, e posteriormente a adquisición dunha
aplicación web conectada coa anterior que ofreza servizos para provedores (portal do
provedor) e veciñanza (oficina virtual tributaria).
Á actuación (12) Sistema de Xestión da Biblioteca, orixinalmente pensada como unha
aplicación software, déuselle un carácter máis xeral para incorporar outras demandas
indicadas polo persoal do centro.
Por último, a (14) Depuración do inventario patrimonial presenta a dificultade de que resulta
imposible avaliar en detalle o esforzo necesario (alcance, prazo, orzamento) sen entrar a
analizar a fondo os recursos (documentación acreditativa ou de rexistro, asentos contables,
inventario
o GIS) dispoñibles. Cabería facer unha auditoría, pero isto incrementaría
notablemente o custo e retrasaría o proxecto. Por este motivo proponse integrar esta
actuación dentro do cometido da (15) Unidade de Procesos e Calidade. En primeiro lugar, as
competencias
encias requiridas en ambas actuacións teñen moitos puntos en común. En segundo, o
traballo da unidade de procesos preténdese que sexa flexible, a partir dunha lista de tarefas
moi ampla e ambiciosa, que garanta a plena ocupación, pero
pero coa posibilidade de axustar
a
a
prioridade e o grao de detalle de cada unha delas dunha forma áxil en función das
necesidades.

Listado definitivo de actuacións incluídas no informe
Á vista das modificacións descritas no apartado anterior, o listado definitivo de actuacións é o
seguinte:
•

•
•

•

Presenza institucional e Participación cidadá
1. Novos servizos dixitais a través da Web (inclúe participación cidadá e portal de
transparencia).
Visión estratéxica
2. Definición do perfil de responsable de administración electrónica.
electrónica.
Melloras no equipamento
pamento hardware
3. Nova infraestrutura
trutura de conectividade.
4. Puntos de acceso remoto ós servizos TIC municipais dende as casas culturais.
5. Wifi gratis noutros espazos públicos (parques, prazas).
6. Plan de actualización de equipos persoais.
Actuacións TIC específicas
específica
7. Dinamización para reducir a fenda dixital.
8. Sistema de pechadura electrónica para determinadas instalacións municipais.
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•

•
•

Melloras no software dos servizos
9. Plan
lan para a migración da aplicación de xestión económica.
10. Melloras en relación coa xestión da biblioteca municipal.
Infraestrutura para a xestión Smart
11. Ponteareas, Cidade Intelixente (PCI).
(PCI)
Metodoloxía, procesos e calidade
12. Unidade de procesos, calidade e xestión do inventario patrimonial.

Consideracións previas sobre a análise das actuacións
Hai dous aspectos relevantes de carácter xeral a mencionar en relación coas análises que se
inclúen nas vindeiras páxinas.
Dunha banda, debido a dinámica iterativa do propio ciclo de análise (detección dunha idea,
proposta ó equipo de goberno e outros axentes interesados,, realimentación, contacto con
provedores, cotexo de parámetros como orzamentos ou elixibilidade, planificación, definición
de alternativas e volta a empezar),
empezar a natureza evolutiva das prioridades, e, en xeral, a
realidade da xestión diaria nun
nu Concello como o de Ponteareas, e o seu efecto na
dispoñibilidade das persoas ou nos prazos, o proceso de análise vense dilatando ó longo de
varios meses. Por este motivo, algunhas das actuacións atoparanse en fase de implantación ou
incluso xa executadas no momento
m
de presentar este informe.. Nestes casos, a memoria
describe o proceso que levou á definición e aprobación da actuación e a situación actual.
Doutra,, as actuacións pertencentes o ámbito de hardware/sistemas, de acordo cos parámetros
do proxecto de asistencia técnica baixo o que se presenta este informe, son responsabilidade
do departamento de Informática (que, por outro lado, conta cunha cualificación técnica e
experiencia máis que suficientes para facerse cargo delas).
Este tipo de actuacións inclúense
clúense igualmente no informe para poder aportar a visión conxunta
do proxecto, explicar as relacións con outras iniciativas e, nalgún caso, expoñer a opinión do
redactor.
dactor. Con todo, preséntanse con
co moito menor grao de detalle, aportando as referencias e
ligazóns
gazóns á documentación técnica correspondente cando procede. As actuacións pertencentes
a esta categoría son:
•
•
•
•

Nova infraestrutura de conectividade.
Puntos de acceso remoto ós servizos TIC municipais dende as casas culturais.
Wifi gratis noutros espazos públicos (parques, prazas).
Plan de actualización de equipos persoais.

Modelo de ficha de avaliación
Na presentación de cada unha das actuacións, recollerase un cadro resumo da mesma cos
principais datos, segundo o seguinte esquema.
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Número e Título
Resumo do alcance
Orzamento estimado

Orzamento elixible DUSI

Prazos relevantes

Dependencias doutras actuacións

Principais servizos involucrados
Outras consideracións
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Análise das distintas actuacións seleccionadas
Novos servizos dixitais a través da Web
Número e Título
1. Novos servizos dixitais a través da Web municipal
Resumo do alcance
Acometerase a renovación do sitio Web municipal, dotándoo dun enfoque orientado á
mellora da prestación de servizos.
O deseño
o seguirá os estándares actuais en canto a organización e presentación dos contidos,
posibilidades de busca, uso de multimedia,
multimedia, navegación en dispositivos móbiles e capacidade
de integración con terceiros sistemas.
Entre as novas posibilidades que ofreceranse
ofreceranse destacan: novo compoñente de axenda,
xeración e envío de notificacións ós usuarios interesados por distintas canles, maior
capacidade de integración coas principais redes sociais, módulo de reserva de instalacións
municipais, novo portal de transparencia
transparencia e módulo de participación cidadá, así como os
sistemas auxiliares necesarios (por exemplo xestión de usuarios).
Mantense o compoñente de sede electrónica actual, que forma parte da solución Gestiona e
considérase axeitado, agás no apartado de portal de transparencia.
O Concello será o responsable de obter ou xerar os contidos para as distintas seccións.
Orzamento estimado (sen IVE)
Orzamento elixible DUSI (sen IVE)
Importe de licitación 19.000€
€
13.000€ (100%)
Importe de adxudicación 13.000€
13.000
Prazos relevantes
Dependencias doutras actuacións
Adxudicado o 28/12/2018
N/A
Execución: 4 meses (antes
antes do 30/4/2019)
30/4/2019
Principais servizos involucrados
Informática, Prensa, Secretaría
Outras consideracións
O enfoque do proxecto céntrase na prestación de novos servizos para aliñalo coas directrices
DUSI. Polo mesmo motivo os elementos relacionados co mantemento do sistema
elimináronse do alcance do contrato.

Descrición detallada do alcance
Dado que a licitación desta actuación adiantouse
adiantouse respecto dos prazos xerais do proxecto, co
obxectivo de conseguir adxudicala antes do remate do ano 2018, o alcance detallado ven
definido no correspondente prego de prescricións técnicas (PPT), que se entregou en
novembro de 2018 e pode consultarse
consultarse no apartado de anexos do presente informe.
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Consideracións respecto do orzamento
O orzamento máximo veu
u definido de antemán (inicialmente un menor, 15.000€,
15.000 que con
posterioridade incrementouse ata os 19.000€),
19.000
e resultaba claramente insuficiente para o
alcance orixinalmente solicitado (nova web + módulo de reserva de instalacións + aplicación de
participación cidadá + novo portal de transparencia integrado con Gestiona).
Como mostra do axustado do mesmo basta salientar que o Concello dispoñía de dúas ofertas
of
previas, exclusivamente para o módulo de participación cidadá, con importes que oscilaban
entre os 7.000 e os 9.000 euros anuais. Cun horizonte mínimo de 5 anos, resultaba
resulta obvio que
este tipo de solucións non poderían encaixar no orzamento.
Por ese motivo, optouse por definir o proxecto nos seguintes termos:
•
•
•

Sistema baseado nun motor CMS estándar con alta capacidade de extensión
(framework de desenvolvemento, biblioteca de compoñentes, etc.).
Configuración dos módulos como pequenos desenvolvementos a realizar sobre o
sistema (e non como aplicacións completas independentes).
Identificación da funcionalidade básica necesaria para a axeitada prestación do servizo
en cada un dos módulos. Á funcionalidade adicional déuselle a consideración de
opcional ou quedou
uedou posposta para futuras ampliacións do sistema.

Durante a fase de definición detallada da actuación, previa á licitación, solicitouse presuposto
a dous provedores con experiencia no desenvolvemento de webs municipais en Concellos de
similares características: Balidea e J&J. As propostas recibidas superaban o orzamento
asignado e/ou non cubrían unha parte importante da funcionalidade solicitada, especialmente
nos apartados que requirían desenvolvemento. Por ese motivo, e pola decisión de incluír unha
bolsa de horas adicional para o mantemento evolutivo do sistema con posterioridade á
entrega, decidiuse ampliar o orzamento ata os 19.000€
19.000 finais da licitación.
Unha vez completado o proceso de licitación, o contrato
contrato adxudicouse á empresa Serinza
Solutions S.L. por un importe de 13.000€+IVE.
13.000
Toda a información relativa ó antedito proceso
pode no enderezo https://ponteareas.sedelectronica.gal/?x=y6i8JMutWlhP0cePu7CnFw
https://ponteareas.sedelectronica.gal/?x=y6i8JMutWlhP0cePu7CnFw.
Relación de contactos con provedores

Data
01/10/18
03/10/18
17/10/18
24/10/18

Empresa
Balidea
J&J
J&J
Balidea

Obxecto
Visita comercial
Visita comercial
Recepción presuposto
Recepción presuposto
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Definición do perfil de responsable de administración electrónica
Número e Título
2. Definición do perfil do responsable de administración electrónica
Resumo do alcance
Proponse de xeito motivado a designación formal dun responsable de administración
administ
electrónica, detallando oss requisitos do posto e as súas responsabilidades, así como as
necesidades derivadas da actuación.
Orzamento estimado
Orzamento elixible DUSI
Especial, ver texto
Non elixible
Prazos relevantes
Dependencias doutras actuacións
Trátase dun proceso continuo.
N/A
Como fito relevante, foi necesario ampliar o
servizo de apoio a informática (xaneiro 2019).
Opcionalmente, interesaría establecer un
calendario de formación para o responsable.
Principais servizos involucrados
Informática
Outras consideracións

Xustificación da necesidade
Dende hai xa varios anos, a tendencia entre as administracións máis avanzadas no ámbito TIC
pasa pola designación dun Responsable de Administración Electrónica. Este nomeamento
supón o recoñecemento formal na estrutura organizativa da importancia crecente da
implantación das tecnoloxías
ías dixitais na xestión pública, e en consecuencia tamén das
responsabilidades e tarefas asociadas co posto.
Podería pensarse na administración electrónica como unha parte máis de Informática ou
Sistemas, pero, aínda baixo ese enfoque, é necesario decatarse de que a transformación dixital
da xestión pública ten cada día maior relevancia, tanto a nivel interno (políticos, empregados
públicos) como externo (veciñanza).
(veciñanza Os seus efectos percíbense tanto na mellora da calidade,
eficiencia e facilidade da prestación dos servizos tradicionais, como na aparición doutros
novos, e esténdense de xeito transversal por todos os ámbitos da entidade.
Asemade, atendendo a distintos indicadores (políticas
(políticas públicas da UE, liñas de innovación,
explosión do grao de utilización dos servizos, evolución equivalente observada no sector
privado), todo apunta a un reforzamento desta tendencia crecente.. De feito esta
e evolución vai
en liña coas transformacións dixitais que estamos a observar en tantos outros eidos da nosa
sociedade (comercio, lecer, comunicación, interacción social, etc.).
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Ante este escenario de evolución rápida as entidades precisan dunha estratexia para facer
efectivos os procesos de modernización
modernización administrativa co apoio das novas tecnoloxías e
metodoloxías. A definición, posta en práctica, seguimento e actualización constante desta
estratexia son algunhas das
as principais funcións do responsable de administración electrónica.
Doutra banda, a administración
inistración electrónica, como calquera ámbito profesional,
profesional require uns
coñecementos e capacidades específicos, que teñen relación con aspectos xerais das TIC pero
tamén presentan peculiaridades, a nivel tecnolóxico, lexislativo, funcional, económico...
Por último, non debemos esquecer a importancia dos símbolos e as mensaxes. Do mesmo
xeito que os gobernos nomean as súas concellarías en función dos aspectos máis relevantes
das súas políticas, igualmente semella axeitado darlle á administración electrónica a
importancia que xa ten, e aínda máis a que vai adquirir no futuro próximo.
Alternativas de implantación
A nivel organizativo, existen varias posibilidades cara á implantación da figura do responsable
de administración electrónica.
ónica. Nunha visión de alto nivel,
niv fundamentalmente
undamentalmente caben dúas
opcións:
•
•

Asignar un responsable distinto do actual xefe de informática/sistemas, ben baixo a
súa supervisión ou ben xerarquicamente independente (por exemplo, ó mesmo nivel).
Engadir as novas responsabilidades ó director actual.

A estrutura bicéfala ten maior sentido en organizacións
organizaci
grandes (por
por cuestións operativas),
operativas
cando resulta necesario un mecanismo intrínseco de control mutuo (por exemplo a estrutura
de habilitados nacionais) ou cando considérase que existe a necesidade
dade de repartir o poder
(por exemplo en sistemas críticos, por razóns de seguridade). Fóra destas situacións, non soe
estar xustificada a complexidade adicional que se xera en materia de coordinación, potenciais
conflitos, ambigüidade en certas responsabilidades...
responsabi
Nun concello como o de Ponteareas, ademais, existe un factor adicional clave. Como
C
na
maioría das entidades
ades dun tamaño similar, tanto no ámbito público como no privado, aparece
a problemática típica asociada coas necesidades específicas nun ámbito
ámbito concreto, que
demandan un perfil especialista cualificado, pero non teñen o volume que xustificaría a
dedicación total dunha persoa.
Este fenómeno non é en absoluto exclusivo da administración electrónica. Por exemplo, un
servizo especializado de deseño gráfico para o Concello, que atenda ás necesidades dos
distintos departamentos, con toda seguridade resultaría máis eficiente e ofrecería maior
calidade ca situación actual,
actual pero resulta difícil xustificar a dedicación
ón dun deseñador
profesional a tempo completo
mpleto (o que sería necesario para contar coa dispoñibilidade e o
tempo de resposta que precisa o Concello).
Coa figura do responsable de administración electrónica ocorre algo similar. As tarefas
relacionadas son importantes, requiren unha cualificación técnica elevada e consumen unha
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parte significativa de tempo, pero non teñen o volume necesario como para xustificar a
dedicación exclusiva dunha persoa.
En caso de designar un segundo responsable independente, ocorrería tamén que aumentaría a
desproporción actual entre responsables:persoal regular.
regular Incluso pensando nun futuro cando
estea ocupada a praza vacante
nte en Informática, teríamos unha relación 2:1. Se ben os postos
responsables non se dedicarían exclusivamente a tarefas de supervisión e xestión, polo que o
efecto real non é tan pronunciado,
pronun
segue sendo unha proporción pouco desexable por
cuestións de eficiencia, custo, clima laboral, etc.
Outro eixo de análise é o relativo á posibilidade de prescindir da figura do responsable interno
e substituír as súas
as funcións mediante axuda externa, por exemplo mediante asistencia técnica
de empresas de consultoría. Estes servizos presentan certas vantaxes: alta cualificación e
experiencia, especialización en calquera ámbito necesario,
necesario actualidade funcional e tecnolóxica
tecnol
e, por suposto, a axilidade en canto á posibilidade de aumentar, reducir ou prescindir do
servizo en función das necesidades en cada momento. Pola contra, resultan
considerablemente máis caros ca opción interna, requiren a tramitación dun contrato e, en
xeral, os tempos de resposta resultan máis lentos (por falta de dispoñibilidade ou simplemente
pola demora propia dos procesos de contratación).
Pero a principal razón para descartar a opción exclusivamente externa é a necesidade de dotar
ó Concello dunha visión estratéxica a medio ou longo prazo, que precisa dunha figura con
vocación de permanencia. A figura do responsable debe ser polo tanto un funcionario estable
do Concello, se ben a asistencia externa pode ser unha boa opción complementaria como
apoio nunha fase de alta carga de traballo ou para temas específicos.
Descrición das tarefas e responsabilidades do posto
As responsabilidades abarcan todo o ámbito da administración electrónica,
electrónica en calidade de
supervisor, impulsor e responsable último do correcto funcionamento dos servizos. Podemos
salientar as seguintes:
•

•
•
•
•

Definición, implantación e seguimento da estratexia de administración electrónica, en
coordinación coa estratexia xeral do Concello. En particular, preténdese contar cunha
planificación estratéxica
stratéxica cun horizonte de entre 5 e 10 anos que sexa independente da
varianza electoral, aínda que loxicamente deba modularse en función das estratexias e
políticas dos gobernos.
Vixilancia do cumprimento dos niveis de calidade e eficiencia na prestación dos
servizos.
Definición de medidas correctoras ante posibles problemas ou ineficacias e posta en
marcha das mesmas.
Definición e impulso
ulso das actividades dirixidas á difusión dos mesmos.
Participación na elaboración de documentación técnica e na avaliación
avaliació de propostas
en relación coa contratación de novos servizos ou melloras dos existentes.
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•
•

•

Asunción do rol de director de proxecto por parte do Concello de Ponteareas para os
proxectos do ámbito.
Tarefas de vixilancia
ixilancia tecnolóxica (formación técnica, asistencia a congresos e
seminarios, seguimento da actualidade TIC), que permitan coñecer o estado da arte e
as experiencias de implantación de novas tecnoloxías, produtos ou servizos noutras
entidades.
Vixilancia de oportunidades de financiamento
financiamento a nivel provincial, autonómico, estatal
ou europeo. No seu caso, participación nas labores de elaboración da documentación
necesaria para participar neses procesos (solicitudes, memorias...).
memorias

Requisitos do posto
Os requirimentos do posto afectan
afectan ós ámbitos da cualificación técnica e funcional, a
motivación, as capacidades directivas e de xestión (en particular visión estratéxica) e a
vocación de permanencia.
No apartado da cualificación, ante
ante a disxuntiva entre un perfil técnico (enxeñería informática
info
ou similar) con coñecementos de administración pública, ou un perfil funcional
(Xestión/Dirección de AAPP) con coñecementos técnicos, o responsable de administración
electrónica debería pertencer preferiblemente á primeira categoría.
categor
O motivo é o elevado
levado compoñente técnico que se precisa para os proxectos da área, que vai
máis alá da familiaridade coas tecnoloxías a nivel
nivel de usuario, e debe incluír un coñecemento
profundo de aspectos como:
•
•

•
•
•

O amplísimo mapa das diferentes tecnoloxías aplicables ós distintos elementos, xunto
coas súas vantaxes e desvantaxes, os casos de uso,
uso, a compatibilidade entre elas, etc.
Arquitectura hardware y software, e a súa incidencia en termos de escalabilidade,
interoperabilidade, capacidade de extensión, dispoñibilidade, requisitos de
mantemento, etc.
Patróns de deseño e solucións tipo para problemas técnicos.
Aspectos metodolóxicos específicos do mundo TIC (por exemplo relativos ó
desenvolvemento de software ou mantemento de aplicacións).
O espectro de produtos e provedores
provedores do sector, xunto coas consideracións
económicas, nivel de servizo, etc.

Ademais, trátase
rátase dunha disciplina en continua e moi rápida evolución, polo que resulta
imprescindible que o responsable dispoña da capacidade
capacidade de manterse actualizado.
Loxicamente, a competencia técnica debe preferiblemente vir acompañada
acomp
do coñecemento e
a experiencia no apartado funcional: procedementos, normativas, lexislación, protocolos,
peculiaridades da operativa da entidade...
Un segundo aspecto de moita importancia é a motivación.
motiva
Oss proxectos de administración
electrónica acostuman a ter unha forte compoñente de innovación, e polo tanto un maior
elemento de risco ou incerteza. Ademais, con frecuencia provocan fortes transformacións na

17

ESTRATEXIA PONTEAREAS, HABITAT SAUDABLE
maneira de traballar da entidade, o que xera
xera case sempre unha resposta natural e previsible
de rexeite polo menos dunha parte dos usuarios, pudendo dificultar en gran medida o éxito do
proxecto a efectos prácticos.
Faise necesario non só que o líder do proxecto manteña unha actitude positiva, se non que
tamén saiba gañarse a aceptación dos usuarios, cunha combinación de capacidade de
comunicación (transmitir axeitadamente os beneficios do cambio, ser capaz de contaxiar o seu
propio entusiasmo polo proxecto), visión táctica (por exemplo comezar a implantación
implantación polos
usuarios máis afíns ó proxecto, xerando un caso de éxito que facilite a posterior ampliación ó
resto) e intelixencia emocional ("man esquerda").
O responsable de administración electrónica non é un posto puramente técnico, como poida
ser un programador, deseñador gráfico ou técnico de sistemas. Pola contra, trátase dun perfil
cunha forte compoñente directiva e de xestión, e que precisa dun conxunto de capacidades
nestes ámbitos:
•
•
•
•
•

Visión estratéxica.
Capacidade de xestión de equipos, tanto propios
p
como externos.
Coñecementos de xestión de proxectos.
Facilidade para a toma
oma de decisións e resolución de conflitos.
Intelixencia emocional e habilidades sociais.

Por último, salientamos a necesidade da vocación
v
de permanencia no posto, de xeito que se
poida garantir a posta en práctica da planificación estratéxica no medio e longo prazo.
Solución proposta
En base ó exposto con anterioridade, considérase que para o caso de Ponteareas a opción
óptima é a designación como responsable de administración electrónica do actual responsable
de Informática, unificando ambos postos, toda vez que Héctor Lago Carrera reúne
re
os requisitos
necesarios en cuanto a estabilidade e vocación de permanencia, motivación, experiencia,
coñecemento da entidade e cualificación técnica.
As capacidades anteriores poderían verse reforzadas cun programa de formación que conteña
elementos dos
os seguintes ámbitos:
•

•
•
•

Habilidades directivas (normalmente a formación neste área trata varios aspectos,
pero se cadra os máis relevantes poderían ser intelixencia emocional e xestión de
equipos).
Planificación técnica e orzamentaria de proxectos.
Coñecementos financeiros relativos a valoración de investimentos ou xestión de
subvencións.
Xestión de proxectos. Preferiblemente en base a un dos estándares recoñecidos
(PMI/PMBOK ou similar).
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•

En relación co mundo do software (xa que o responsable desenvolveu
lveu a súa carreira
profesional maiormente no ámbito de sistemas):
o Coñecementos de metodoloxías de desenvolvemento áxil (SCRUM)
o Familiaridade con ferramentas habituais (por exemplo Redmine)

Consideracións sobre o orzamento
Dado que a solución proposta pasa pola asignación das responsabilidades de administración
electrónica ó actual xefe de servizo de Informática, non pode establecerse un importe
concreto como sería o asociado á unha nova contratación de persoal.
Con todo, existen unha serie de gastos vinculados
vincul
á figura do responsable.
En primeiro lugar, debe resultar evidente que para poder realizar o conxunto de novas tarefas
referidas con anterioridade faise necesario delegar parte da carga de traballo actual.
actual Por
cuestións de eficiencia, resulta preferible
preferib eliminar prioritariamente as tarefas de menor valor
engadido:: microinformática, soporte de primeiro nivel ós usuarios, instalación ou
configuración de equipos ou software, xestión de permisos, resolución de dúbidas, corrección
de erros...
Caben dúas alternativas
ternativas para levar a cabo esta operación:
•

•

Incorporar ó departamento un perfil "junior" de baixo custo. Ten as vantaxes
relacionadas coa permanencia e a evolución no tempo, coa posibilidade de
especialización en áreas concretas,
concretas, e a desvantaxe da complexidade asociada coas
convocatorias de prazas.
Ampliar o servizo externo de apoio que ven prestando axuda neste tipo de tarefas ó
longo do último ano. A modalidade externa ten a vantaxe de que resulta máis doado
ampliar ou reducir o volume de servizo en función das necesidades (no momento da
renovación), pero está suxeita a posibles ineficacias por variación do persoal que
presta o servizo (tería que familiarizarse coa entidade).

O Concello de Ponteareas optou recentemente pola segunda
segu
opción,
ón, cunha ampliación do
servizo de 3 a 5 días semanais. O contrato ten unha duración dun ano e un importe duns
17.000€.
€. Como a empresa adxudicataria é a mesma que estaba a prestar o servizo, engádese a
vantaxe da familiaridade entre o persoal e o coñecemento
coñecemento do funcionamento da entidade.
Existen tamén custos asociados coa formación. As posibilidades son tan diversas (en función da
duración, da entidade que o imparte, da modalidade presencial ou online, da emisión ou non
de certificados recoñecidos, etc.) que resulta pouco práctico tentar asignar un importe
específico. Pola contra, recoméndase establecer unha partida anual, definir un plan formativo
e consumir aquela a medida que xurdan oportunidades relevantes de acordo co plan.
Algo moi similar ocorre
re coa asistencia a eventos e pode resolverse do mesmo xeito.
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Por último, en función do principio de xestión que indica que a remuneración dun posto debe
ser proporcional á responsabilidade do mesmo, considérase que a asunción do novo conxunto
de responsabilidades
ilidades debería levar asociada unha contraprestación salarial.
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Nova infraestrutura de conectividade
Número e Título
3. Nova infraestrutura e servizos de conectividade (voz, datos e seguridade)
Resumo do alcance
Ver ligazón ó PPT
Orzamento estimado
Orzamento elixible DUSI
Importe máximo: 567.888€
€ (sen IVE)
0%
Prezo de adxudicación: 504.701,76€
504.701,76 (sen IVE)
Prazos relevantes
Dependencias doutras actuacións
Adxudicado, en fase de execución, coa posta Necesaria para a actualización dos equipos en
en marcha prevista para abril/maio 2019.
dependencias fóra da Casa do Concello (baixo
arquitectura terminal lixeiro).
Necesaria para a posta en marcha dos postos
de acceso ós servizos TIC nas casas culturais.
Principais servizos involucrados
Informática
Outras consideracións
Inclúense neste contrato, pola natureza do servizo, o tráfico de datos necesario para os
puntos de acceso nas casas culturais das parroquias.
parroquias
O orzamento asignado a esta partida ascende a aproximadamente 2.000€
€ mensuais durante 4
anos. Aplicando o desconto presentado polo adxudicatario (8,25%),
(8,25%), o importe total da partida
sitúase en 88.000€
€ (todos os importes sen IVE).
A efectos de control de xestión, probablemente teña máis sentido asignar o antedito importe
á actuación para crear postos de acceso ós servizos TIC nas parroquias,, o que situaría o
importe real da presente actuación en 416.000€
416.000 + IVE.

Antecedentes
No momento en que arrancou a asistencia técnica na que se enmarca o presente informe, en
xuño de 2018, a renovación da infraestrutura
infraestrutura e servizos de comunicacións do Concello era xa
unha necesidade urxente e recoñecida, e o correspondente proxecto atopábase en fase de
preparación, coa redacción dos pregos técnicos por parte do departamento de Informática e a
busca de mecanismos
mos de financiamento.
financiamento
A diagnose permitiu valorar de primeira man o enorme impacto da situación de partida no
traballo diario.. Na práctica totalidade
to
dos centros visitados, agás na Casa do Concello (CDL,
Centro Social, RRHH, Policía Local, Biblioteca,
Bibliote
etc.),
), repetíanse as mesmas incidencias:
lentitude na conexión a Internet e frecuentes interrupcións ou caídas do servizo. Como
exemplo extremo, pódese mencionar ó caso da Policía Local, que se visitou en tres xornadas
distintas, e nas tres ocasións resultou imposible
imposible avaliar o software porque a conexión a
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Internet non estaba operativa (facendo imposible a realización do traballo normal
administrativo tanto no POL como en Gestiona).
A situación de bloqueo da licitación mantívose durante varios meses, ante as
as dificultades e os
retrasos para a aprobación do orzamento municipal. O departamento de Informática
Inform
impulsou
durante este tempo algunhas actuacións de choque, como a substitución das liñas VDSL do
CDL e de RRHH por liñas de fibra óptica.
Finalmente, en outubro
o de 2018, a aprobación das contas municipais permitiu desbloquear o
financiamento necesario para o proxecto e lanzar a licitación con data de 21 de novembro.
O proceso de licitación rematou coa publicación o 1 de febreiro de 2019 da adxudicación do
contrato
to á empresa Vodafone España SAU por un importe de 504.701,76€
€ (máis IVE).
O proxecto atópase na actualidade en fase de execución, cun prazo máximo de 3 meses, polo
que espérase que a nova infraestrutura estea operativa a finais de abril ou principios de maio
m
de 2019.
Alcance detallado da actuación
Dado que a iniciativa xa foi licitada e adxudicada, todos os detalles do alcance poden
consultarse no prego técnico,, na seguinte ligazón:
https://ponteareas.sedelectronica.gal/?x=TB*yJ2
https://ponteareas.sedelectronica.gal/?x=TB*yJ2-*pyBIUSMNIyaOpA
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Puntos de acceso remoto ós servizos TIC municipais
Número e Título
4. Puntos de acceso remoto ós servizos TIC do Concello dende as casas culturais
Resumo do alcance
Subministro e instalación de dous puntos de acceso (interno e externo), mais un posto
informático (PC, escáner e mobiliario) para cada unha das 31 casas culturais
Orzamento estimado
Orzamento elixible DUSI
Prezos máximos de licitación:
125.000€ (100%)
• Postos de acceso: 99.000€
99.000
(importe estimado xa que o mobiliario está
• Equipos: 31.500€
pendente de adxudicar)
• Mobiliario: 7.200€
• Total: 137.700€
Importes de adxudicación:
• Postos de acceso: 87.800€
87.800
• Equipos: 30.000€
• Mobiliario: pendente (deserto)
• Total (estimado): 125.000€
125.000
Todos os importes sen IVE
Prazos relevantes
Dependencias doutras actuacións
En fase de execución todos os elementos Require da posta en marcha da nova
agás o mobiliario (haberá que repetir a infraestrutura e servizos de comunicacións.
contratación).
Sinerxía coa dinamización para reducir a
Posta en produción estimada para abril/maio fenda dixital.
de 2019.
Principais servizos involucrados
Informática
Outras consideracións
Como se indicou na actuación anterior, a efectos de control de xestión ten sentido imputar
nesta iniciativa ó custo do tráfico de datos necesario para a prestación deste servizo, que
ascende, para o conxunto dos vindeiros catro anos, a un total de 88.000€
88.000€ + IVE.
Tamén tería sentido descontar a parte do importe correspondente ós 6 equipos destinados á
biblioteca, que suman aproximadamente 4.900€
4.900 + IVE.
Baixo este punto de vista o orzamento total
tot para a actuación sería de 208.100
00€ + IVE.

Antecedentes e consideracións sobre a actuación
A potenciación do acceso gratuíto
ratuíto a Internet mediante Wifi nos espazos públicos como canle
para achegar os servizos TIC municipais á veciñanza é unha das iniciativas políticas que o actual
equipo de goberno, en xeral, e, máis en particular, a Concellería de Deportes, Transparencia e
Novas Tecnoloxías e Xestión e Protección Urbanística do Patrimonio Histórico, ven impulsando
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dende a planificación orixinal
xinal do proxecto Ponteareas, Hábitat
Hábitat Saudable dentro da estratexia
DUSI do Concello.
Baixo este enfoque, o Concello ten a intención de poñer en funcionamento unha rede de
puntos de acceso remoto ós servizos TIC municipais dende as casas culturais das parroquias.
Habilitaranse un total de 31 nodos, con servizo Wifi gratuíto tanto no interior como nos
arredores das casas culturais, e un posto
posto de acceso dotado de PC e máis escáner.
A motivación da iniciativa ten unha vertinte múltiple:
•

•

•

•

Estratéxica:: o acceso a Internet enténdese como un elemento básico para o
desenvolvemento social da veciñanza no medio e longo prazo.. O Concello quere
asumir o rol de axente facilitador deste servizo nos espazos públicos da súa
competencia.
Social:
ocial: a necesidade exposta no apartado anterior ten unha incidencia aínda maior no
entorno periférico do municipio,
municipio onde o nivel de penetración das novas tecnoloxías é
máis baixo, entre outras razóns, pola barreira de entrada que supón para moitas
familias o custo económico do antedito acceso a Internet. A dotación dun servizo
público gratuíto pretende axudar a combater esta situación.
Difusión: mediante
ediante os postos remotos nas casas culturais, favorécese a universalidade
u
e accesibilidade dos servizos TIC no ámbito da administración electrónica,
transparencia, participación cidadá e goberno aberto.
Asemade, tamén ten natureza política en relación co desexo de cumprir co
compromiso adquirido polo equipo de goberno respecto das casas culturais.

O proxecto está, en opinión do autor do informe, suxeito a importantes riscos, que, como
mínimo, deben ser tidos en consideración
consideraci para maximizar a probabilidade de éxito do mesmo.
•

•

En primeiro lugar, historicamente, os resultados de proxectos de similares
características acostuman a ser bastante pobres. Na primeira década do século
lanzáronse en Galicia un gran número de proxectos destinados
estinados a prestar acceso a
Internet
rnet no entorno rural, baseados en distintas tecnoloxías (Wifi/Wimax/etc.) e
impulsados por distintas administracións do ámbito autonómico,, provincial e local.
Ademais das complicacións técnicas (por exemplo debido á orografía), estas
e
iniciativas
tiveron que facer fronte a todo tipo de dificultades legais en relación con conflitos de
competencia, e ás complexidades inherentes á operativa do servizo. En xeral, o grao
de éxito que se observa unha década despois é, cando menos, limitado.
De xeito similar, e con carácter xeral, a posta en servizo de postos informáticos
desatendidos presenta numerosas dificultades prácticas, como son:
o Os usuarios inexpertos que intentan facer uso do sistema atopan todo tipo de
dificultades técnicas (incluso as máis elementais, como acender o equipo) polo
seu descoñecemento, e, ó non ter o acompañamento e guía de alguén con
experiencia, non son quen de completar a tarefa proposta e, na maioría dos
casos, a abandonan.

24

ESTRATEXIA PONTEAREAS, HABITAT SAUDABLE
o

o

o
o
o

Ante a ausencia dun responsable do equipo, calquera avaría, incidencia ou
problema precisa da comunicación activa por parte dos usuarios, algo pouco
frecuente.
O equipamento informático está suxeito a unha grande obsolescencia que
incide de xeito significativo na utilidade do mesmo e na súa experiencia de
uso. Habitualmente os proxectos non contemplan as necesidades futuras de
actualización dos postos, e, chegado o momento, ante a falta de
financiamento resulta difícil renovalos.
financiamento,
Falta de interese en xeral, cando o equipamento non vai acompañado de
contidos prácticos de utilidade real.
Problemas derivados do vandalismo ou roubo dos equipos ou compoñentes.
Necesidade de establecer algún mecanismo de supervisión e control para
previr o uso ilegal ou desaconsellable do servizo.

Doutra banda, reflexionando
ndo sobre os potenciais casos de uso do servizo:
•

•

Respecto do acceso Wifi:
o Os veciños que xa dispoñan dun ordenador portátil van contar tamén, na
maioría dos casos, con acceso a Internet nas súas vivendas. Polo xeral, as
condicións de servizo dos contratos comerciais das operadoras de telefonía
limitan a velocidade, e non o volume do tráfico.
tr
Polo tanto, para estes usuarios
non ten moito sentido desprazarse ata a casa cultural para conectarse a
Internet, cando poden facelo dende casa.
o No que respecta á telefonía
telefonía móbil, de novo, pódese considerar que a maioría
dos propietarios de smartphones van ter contratada unha tarifa de datos.
Neste caso, dado que polo xeral a operadora limita o tráfico, si pode ter
sentido facer uso da Wifi gratuíta cando o usuario estea na casa cultural.
Incluso,, nalgúns casos, podería ocorrer que o usuario se desprace ata a casa
cultural coa intención expresa de conectarse a Internet, no caso de que teña
alcanzado o límite do seu contrato.
Respecto do posto de acceso:
o Neste caso, existe a posibilidade de crear unha especie de portelo remoto ós
servizos electrónicos do Concello (e doutras administracións), que tería unha
finalidade clara: evitar desprazamentos ó núcleo urbano. Para un conxunto
importante da veciñanza do entorno rural isto pode supoñer unha vantaxe
importante, por distintos motivos: non dispoñer de vehículo, aforro de tempo
e diñeiro, dificultades para aparcar, etc. Existen ademais outros efectos
secundarios positivos, por exemplo respecto do tráfico e a contaminación
c
no
casco urbano.
o Nalgúns casos, pódeselle dar un enfoque demostrativo para determinadas
actuacións formativas ou de difusión. Este uso estaría suxeito á idoneidade do
emprazamento do posto en cada centro.
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A conclusión xeral é que,, para minimizar
minimiz os riscos, semella axeitado prestar unha grande
atención ós contidos e servizos que deben complementar o despregue de hardware obxecto
da presente actuación:: supervisión e mantemento dos equipos; formación, difusión e soporte
ós usuarios; creación de contidos
ntidos orientados ó perfil do publico obxectivo.. Estes elementos
elemen
forman parte da actuación (7) Dinamización para romper a fenda dixital.
A recomendación técnica do autor pasaría pola realización dunha experiencia piloto previa nun
número limitado de casas culturais, que permita identificar os problemas prácticos, o interese
real da veciñanza e as medidas máis axeitadas para incrementalo. Esta suxestión foi rexeitada
ante a desigualdade que temporalmente existiría entre os centros elixidos e os demais.
Situación actual
A finais de 2018 lanzáronse as distintas licitacións necesarias para a posta en marcha da
actuación. Atendendo á natureza dos bens e servizos a adquirir, foron necesarias tres
contratacións, para o equipamento dos puntos de acceso, o servizo de datos para estes, e un
terceiro contrato con dous lotes (PCs e mobiliario para os postos de acceso),
), respectivamente.
Os puntos de acceso (dous por cada casa cultural, un interno e outro externo, máis armario
rack e switch PoE, instalación e cableado,
cableado para un total de 31 centros)) licitáronse mediante
procedemento aberto simplificado, con data de publicación
publicación do anuncio de 30 de novembro e
prezo máximo de licitación de 99.005,12€.
99.005,12€. O contrato adxudicouse a Vodafone España,
Espa
SAU o
28 de decembro de 2018 por un importe de 87.800€
€ (todos os importes sen IVE).
O servizo de datos
tos para estes puntos de acceso foi incorporado á licitación para a renovación
da infraestrutura e servizos
os de conectividade do Concello (obxecto da actuación anterior
incluída neste informe).
Os postos informáticos para cada centro (subministro e instalación do PC con monitor e
escáner,, en número de 37; 31 para as casas culturais e 6 para a biblioteca)
biblioteca) e mailo mobiliario
complementario (31
31 postos formados por unha mesa e máis unha cadeira) licitáronse
lici
mediante un único procedemento aberto simplificado con dous lotes (anuncio de 30 de
novembro), con importes máximos de licitación de 31.524€
31.524€ e 7.192€, respectivamente. O
primeiro lote foi adxudicado o 28 de decembro de 2018 á empresa EVELB Técnicas e Sistemas
por un importe de 29.999,02€
29.999,02€ (todos os importes sen IVE). O segundo lote quedou deserto e
previse repetir a contratación proximamente.
Alcance detallado
Como se indicou no apartado anterior, a actuación estruturouse en tres licitacións distintas,
distinta xa
adxudicadas (agás no caso do mobiliario) e actualmente en fase de execución.
Deste xeito o alcance detallado de cada un dos elementos pode consultarse no prego técnico
correspondente, a través das seguintes ligazóns:
Os postos de acceso:
https://ponteareas.sedelectronica.gal/?x=ydVx9FxK1cjVp4
https://ponteareas.sedelectronica.gal/?x=ydVx9FxK1cjVp4-c2JbMhQ
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Os datos incorporáronse á licitación xeral para a renovación da infraestrutura e servizos de
comunicacións do Concello (actuación anterior).
Os equipos informáticos e o mobiliario:
https://ponteareas.sedelectronica.gal/?x=3zYrQL8M*kzFs9D2n453Yg
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Wifi gratis noutros
outros espazos públicos (parques, prazas...)
Número e Título
5. Wifi gratis noutros espazos públicos
Resumo do alcance
Instalación de puntos de acceso en parques, prazas e outras instalacións municipais para
prestar
tar un servizo de conexión a Internet gratuíto a través de Wifi
Orzamento estimado
Orzamento elixible DUSI
Investimento: 60.000€-90.000
90.000€
Só o investimento resulta elixible (entre
(
un
Mantemento anual: 12.000€--13.500€
55% e un 65% do importe total).
144.000€
Total a 4 anos: 108.000€-144.000
Prazos relevantes
Posposto ata a entrada en produción dos
outros
proxectos
de
comunicacións
(abril/maio 2019).

Dependencias doutras actuacións
cións
Precísase a posta en produción da nova
infraestrutura de rede e dos postos de acceso
ós servizos TIC do Concello nas casas
culturais.

Prazo aproximado de instalación: 3-4
3 meses
dende a sinatura do contrato
Principais servizos involucrados
Informática
Outras consideracións

Antecedentes
Ponteareas contou dende o ano 2002 ata 2016 cunha rede de acceso gratuíto a Internet
(Sobroso Wireless),, despregada a través dunha
dunha extensa infraestrutura de puntos de acceso,
repetidores e antenas. Esta rede, a través de sucesivas ampliacións e en colaboración co
proxecto da Deputación de Pontevedra "Pontevedra Wimax", chegou a dar servizo na práctica
totalidade dass parroquias, ademais de nas rúas, prazas e parques do casco urbano.
Esta infraestrutura eliminouse no ano 2016 polos numerosos problemas que presentaba:
•

•
•
•

A súa arquitectura de rede facía que o mantemento da mesma resultase moi custoso,
xa que
ue o fallo dun elemento con frecuencia provocaba a caída en cascada de moitos
outros.
Non ofrecía as garantías necesarias de seguridade para os usuarios.
Non se contaba cos recursos suficientes para prestar un axeitado servizo de soporte ós
mesmos.
A pretensión
nsión de dar servizo no interior das vivendas, xunto coas limitacións técnicas
que entón tiña a tecnoloxía Wifi (ó non dispoñer de celas independentes a baixa
calidade do sinal dalgúns usuarios repercutía nos outros) provocaban
provocaban ás veces un
servizo deficiente, incluso nos espazos abertos a carón do punto de acceso.
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•

A velocidade máxima de acceso quedou limitada a partir de 2016 a 256 kbps,
kbps o que na
práctica limita o uso a unha navegación básica (como consecuencia da entrada en
vigor da Lei Xeral de Telecomunicacións).
Te

Como se indicou no apartado anterior, é un obxectivo prioritario do actual equipo de goberno
o impulso do acceso a Internet gratuíto nos espazos públicos, polo que existe a intención de
recuperar, ampliar e mellorar o servizo.
Tamén cabe salientar que o acceso a Internet é unha compoñente básica imprescindible para a
implantación de iniciativas no ámbito Smart, en todas as súas vertentes:: prestación de novos
servizos, goberno aberto, transparencia, conectividade entre os elementos (IoT ou Internet das
Cosas), xestión intelixente do territorio, etc.
Situación actual
Esta actuación atópase nunha fase moi preliminar de definición, xa que quedou posposta ata a
entrada en produción tanto da nova infraestrutura de conectividade do Concello como dos
d
puntos de acceso nas casas culturais das parroquias, ambas dependentes entre si e previstas
para abril de 2019.
Con todo, dende o Departamento de Informática tivéronse en conta as necesidades futuras
derivadas da posible ampliación do servizo a outros espazos
espazos públicos. Para elo engadíronse nos
pregos de prescricións técnicas das licitacións anteriores unhas cláusulas en relación coa
ampliación dos servizos a novas sedes, se ben como mínimo o caso particular dos parques e
prazas deberá ser obxecto de análise
anál independente.
Un aspecto de especial importancia a ter en conta cara a esta análise será o referinte á
limitación da velocidade que a Lei Xeral de Telecomunicacións de 2016 impón para este tipo de
redes gratuítas operadas polas Administracións Públicas.
Públicas. Os 256kbps máximos permitidos
limitan de xeito importante as posibilidades funcionais do servizo. Deberá estudarse se nalgún
caso son de aplicación algúns supostos que permitan esquivar esta
esta limitación (por exemplo en
relación coa instalación de antenas).
antenas)
Consideracións sobre alcance e orzamento
Con data de elaboración do presente informe, non existe unha relación completa das
localizacións nas que se pretende prestar o servizo.
Tendo en conta que a Casa do Concello, Centro Social, CDL, Auditorio e Biblioteca
Biblio
xa quedan
cubertos baixo a nova rede de comunicacións do Concello que se vai poñer en funcionamento
en abril, nunha
unha primeira estimación poderíanse incluír:
•
•
•

Parques: As Pombas, A Perillana,
Perillana Ferro-Ucha, Feira Vella.
Prazas: Maior, Bugallal, Praza da Música.
Outros:
o Moi probables: Praza de Abastos, Estación de autobuses
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o

Potenciais: conservatorio, ludoteca, escola infantil, Asprodico, os 3 colexios
municipais, Pardellas, etc.

Co obxectivo de proporcionar unha referencia, faranse as seguintes suposicións:
•
•
•

4-5 APs (Access Points, puntos de acceso) por parque ou centro/instalación
2 APs por praza
Incluídas as dúas localizacións moi probables e dúas adicionais das potenciais

Baixo estes supostos obtense un total de 40-45
40
APs necesarios.
Tomando como
mo referencia o prezo ofertado polo adxudicatario para o subministro do
equipamento e maila instalación de cada AP da licitación para as casas culturais (1.350€/AP),
(1.35
e
asumindo un custo adicional polas necesidades derivadas
derivadas do emprazamento en exteriores,
exteriores
pódese
ódese estimar un importe de entre 1.500€
€ e 2.000€ por cada punto de acceso.
En canto á contratación do servizo de datos, a referencia das licitacións sitúa o importe entre
22€ (sedes municipais) e 32€
32 (casas culturais) mensuais por AP, polo que tomarase unha
referencia media de 25€.
Con estas cifras os totais ascenden a 60.000-90.000€
60.000
€ de investimento (elixible DUSI) e 12.000€12.000€
13.500€
€ anuais polo servizo de datos (non elixible).
Todos os importes son sen IVE.
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Plan de actualización
tualización de equipos persoais
Número e Título
6. Plan de actualización de equipos persoais
Resumo do alcance
Substitución progresiva dos PCs municipais (aproximadamente 110-120)
120) por terminais
lixeiros.
Orzamento estimado
Orzamento elixible DUSI
Adquisición terminais: 16.000€
16.000
Non elixible (0%)
Custo anual licencias: 3.000€
Xa investidos: 10.000€
Prazos relevantes
Dependencias doutras actuacións
Actualmente en fase de implantación, coa
Precísase a posta en produción da nova
primeira fase completada (60% do total de infraestrutura de rede para levar a cabo a
equipos).
migración
ión dos postos en centros exteriores
(CDL, Centro Social, Policía Local, etc.).
A segunda fase ten que esperar como mínimo
a abril (posta en servizo da nova rede), e
quedará suxeita á dispoñibilidade de fondos
para adquirir os restantes terminais.
Principais servizos involucrados
Informática
Outras consideracións

Xustificación da necesidade
Como xa se puxo de manifesto no informe de diagnose, unha das limitacións en canto á
produtividade dos usuarios do Concello ten que ver coas limitacións dos seus equipos persoais.
Algúns PCs teñen unha antigüidade de máis de 8 anos e loxicamente ofrecen un rendemento
moi pobre, que está a provocar baixas de produtividade evidentes (esperas, retrasos, bloqueos
do sistema coa conseguinte perda do traballo, incapacidade de utilizar versións actuais do
software...). O impacto económico destes problemas é moi superior ó custo da renovación do
hardware.
Este aspecto ademais é identificado polos propios usuarios como un motivo principal de
insatisfacción. Así, no análise de grao de satisfacción incluído no informe previo de diagnose, o
apartado de PCs persoais obtivo unha valoración media total de 1,91 (puntuación entre 1 e 3,
e polo tanto suspenso), e aínda máis baixa (1,5) entre os usuarios que traballan nos centros
exteriores (é dicir, fóra da Casa do Concello).
A renovación do hardware ven limitada por dous factores: en primeiro lugar e de xeito
prioritario, polo custo económico; e en segundo termo e en menor medida, polo esforzo
necesario para a instalación e mantemento dos mesmos.
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O departamento de Informática
nformática ven planificando dende hai tempo unha substitución
substituc
progresiva dos equipos municipais en favor da arquitectura coñecida como de terminais
lixeiros (Thin Client),, co obxectivo de acadar unha renovación completa do parque hardware
do Concello por un custo asumible tanto de adquisición como de mantemento, entre outras
vantaxes.
Descrición da solución proposta
Un terminal lixeiro é un equipo básico de baixo custo que opera
conectado a un servidor (un ordenador moi potente que é o que
executa as aplicacións para moitos terminais ó mesmo tempo). O
terminal non
n precisa almacenamento local nin unha grande
capacidade de procesamento, xa que funciona basicamente como
un visor.
As principais vantaxes desta configuración son as seguintes:
•
•

•
•

Aforro importante no custo por posto (140-150€ fronte os 600-700
700€ dun equipo
sobremesa estándar).
Ademais, dado que os equipos tan só realizan tarefas de visualización, a vida media útil
dos mesmos pode ser máis longa antes de quedar obsoletos. Normalmente é a propia
evolución do software (sistema operativo e aplicacións), co progresivo
progresivo incremento dos
requirimentos de sistema, a que provoca a obsolescencia do hardware.
Maior facilidade para tarefas como o mantemento e actualización dos equipos e o
software, realización de backups, etc.
Mellora dos aspectos relacionados coa seguridade informática e protección de datos,
datos
fundamentalmente no senso de que existe a garantía de que se adoptan as medidas
necesarias sen depender da participación activa de cada usuario.

En canto as desvantaxes:
•
•

•

O rendemento pode non resultar axeitado para determinados
determinados postos con maiores
esixencias de procesamento.
Maior dificultade para a interacción con dispositivos locais, para postos que podan
requirir hardware específico. Por exemplo, moitos terminais lixeiros non soportan
dobre pantalla.
Dependencia absoluta
absoluta respecto da conectividade. Nunha configuración de terminal
lixeiro, sen acceso ó servidor os usuarios non poden realizar ningún traballo.

Plan de renovación e situación actual
O primeiro paso para a migración a esta arquitectura foi a adquisición en 2018 dos servidores
do novo CPD municipal, que xa foron dimensionados tendo en conta as necesidades de
procesado e almacenamento derivadas desta configuración.
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O Concello conta tamén dende 2018 co software de conexión remota Citrix, en cantidade
suficiente (120 licencias)
as) para cubrir a totalidade
tot
dos postos. Estas licencias
as deben renovarse
anualmente, por un importe total duns 3.000€.
3.000
O responsable de Informática definiu un plan de substitución dos equipos por fases, cun dobre
criterio:
•

•

Segundo a antigüidade dos
dos mesmos e a conseguinte necesidade de renovación: por
exemplo, na Casa do Concello os equipos da área económica
económica precisan dunha
actualización urxente. O mesmo ocorre cos postos dalgúns
algúns centros externos, como
Asprodico.
Segundo a garantía de conectividade nos
nos distintos centros (xa que o terminal lixeiro é
inútil se a conexión co servidor non está operativa). Para as instalacións externas á
Casa do Concello, na maioría dos casos este requisito implica que non se abordará a
substitución ata que estea en funcionamento
funcionamento a nova infraestrutura de comunicacións,
prevista para abril de 2019.

No momento de redactar este informe (marzo
(
2019), o proceso atópase no seguinte estado:
•

•
•

O Concello adquiriu nunha primeira fase 70 equipos (terminais NComputing RX300,
baseados en Raspberry PI),
PI cun custo unitario
nitario de aproximadamente 140€
140
(investimento total 10.000€).
10.000
Completouse a substitución da práctica totalidade dos
do equipos na Casa do Concello.
Instalouse un equipo en probas no departamento de Estatística sito no centro social
(onde existe liña de respaldo).

Estímase que será necesaria a adquisición duns 40 equipos adicionais (aproximadamente
6.000€) para completar o proceso, se ben non está previsto abordar esta segunda fase
mentres non estea operativa a nova
n
rede.
Os equipos substituídos foron almacenados provisionalmente, á espera de que se decida a súa
finalidade ou destino.
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Dinamización para reducir a fenda dixital
Número e Título
7. Dinamización
inamización para reducir a fenda dixital
Resumo do alcance
Creación dun centro de dinamización tecnolóxica, dotado de aula fixa, aula móbil e estudo de
gravación de vídeo, dirixido tanto a tarefas formativas/divulgativas como á creación de
contidos audiovisuais.
Orzamento estimado
Orzamento elixible DUSI
127.000€
€ para 3 anos de actividade
115.000€ (90%)
Non inclúe os custos asociados ó local
Investimento inicial: 16.000€
Gasto operativo anual: 37.000€
37.000
Prazos relevantes
Dependencias doutras actuacións
Precisa da dispoñibilidade dun local axeitado
en primeiro termo.
Prazo previsto de execución: 3 anos
Principais servizos involucrados
Informática
Outras consideracións

Antecedentes
O efecto da fenda dixital (a diferenza
diferen entre a capacidade real efectiva para acceder ás novas
tecnoloxías por parte de diferentes colectivos ou persoas, por motivos de desigualdade
económica, social, xeracional, educativa, ou calquera outro),
outro), supón hoxe un dos principais
problemas nas sociedades do primeiro mundo, como
como reflicten informes e análises de todo tipo
de organizacións, entre elas a ONU.
Esta situación adquire unha especial relevancia nun Concello como o de Ponteareas, debido a
súa forte compoñente rural (aproximadamente dous terzos da poboación viven fóra do núcleo
urbano,, nun territorio especialmente extenso).
extenso
O Concello, consciente da necesidade de traballar neste eixo, está a impulsar distintas
iniciativas dirixidas a loitar contra esta situación. Dentro do ámbito do presente proxecto, é
dicir, dentro das iniciativas TIC do proxecto EDUSI, destaca o investimento destinado a dotar ás
preto de 30 casas culturais das parroquias dunha infraestrutura de acceso remoto ós servizos
electrónicos municipais,, composta por un posto de acceso (mobiliario, PC, escáner) e máis
acceso Wifi gratuíto tanto no interior como nos arredores dos centros.
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Con todo, o despregamento da antedita infraestrutura hardware, por máis que sexa necesario,
non resulta suficiente para conseguir unha capacitación efectiva da veciñanza. Para elo faise
necesario un traballo de dinamización dos usuarios, que é o obxectivo da presente actuación.
A experiencia demostra que, nos proxectos de dinamización, resulta de grande importancia o
carácter presencial da mesma. O motivo é que, durante o proceso de
de aprendizaxe, van
aparecer todo tipo de obstáculos ou dúbidas, que, de non ter unha resposta rápida, provocan
a frustración do usuario, a perda de motivación,
motivación, e finalmente o abandono.
abandono A presenza do
dinamizador permite atallar estes problemas de maneira inmediata.
inmediata. Este efecto ademais
resulta tanto máis relevante cando menor sexa o grao de capacitación previa dos usuarios.
Por este motivo, na definición previa da presente actuación, consideráronse en primeiro termo
as alternativas que ofrecían unha compoñente
compoñent presencial:
•

•

•

Asignación dun dinamizador por centro: economicamente inviable ante o elevado
número destes,
s, e pouco eficiente en calquera caso debido ós horarios de apertura das
mesmas.
Rotación dun mesmo dinamizador entre distintos centros (por exemplo, un día fixo da
semana para cada grupo de 5 casas culturais). Presenta (se ben en menor grao) os
mesmos problemas que o anterior, cun nivel de presenza moi baixo.
Formación de persoal propio das casas culturais para que actúen como dinamizadores
e responsabless da infraestrutura. Dende o punto de vista teórico, esta é sen dúbida a
solución óptima, xa que ofrece cobertura presencial máxima, axustada ó horario de
apertura e cun custo moi limitado. Con todo, dende o equipo de goberno indícase que
esta opción resulta
ta inviable ante a carencia de persoal que poida facerse cargo do
servizo.

Deste xeito quedan polo tanto eliminadas todas as alternativas presenciais. En opinión do
autor deste informe, este factor resulta crítico para o éxito da iniciativa no medio e longo
long
prazo, e suporía un erro renunciar completamente ó mesmo, e por ese motivo vaise engadir
unha liña específica de contidos destinados á "formación de formadores".
Ante a imposibilidade de ofrecer servizo presencial, e dado que as alternativas telemáticas non
resultan axeitadas,, cando menos de xeito exclusivo, pola natureza do servizo (requiren un
certo coñecemento da tecnoloxía para o seu uso, que é precisamente a carencia que se
pretende combater), a seguinte mellor opción é a posta en marcha dun "aula móbil",
mó
dotada
dun número reducido de equipos pero con capacidade de desprazamento ós distintos centros.
Neste punto convén salientar o razoable éxito que está a ter a rede de aulas CeMIT impulsada
pola AMTEGA da Xunta de Galicia, tanto a nivel xeral como no caso particular da aula de
Ponteareas (rúa Oriente),, en canto ó nivel de demanda dos cursos.
De feito a rede CeMIT promove en teoría contidos específicos no eido da inclusión dixital
(dende a alfabetización dixital
xital ata a innovación social), así como xornadas e cursos dedicados a
aspectos de actualidade tecnolóxica. Por exemplo, na seguinte imaxe pódese comprobar o
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aspecto que presenta a páxina de inicio do sitio web da rede CeMIT a data de 12 de marzo de
2019.

Sen embargo, unha comprobación dos contidos previstos para a aula de Ponteareas (período
febreiro-marzo
marzo 2019, que é a información dispoñible na páxina Web do centro:
https://cemit.xunta.gal/es/centro/59 amosa tan só dúas entradas: iniciación á informática e
https://cemit.xunta.gal/es/centro/59)
posta a punto de ordenadores portátiles.
Este é se cadra o problema da aula CeMIT, dende o punto de vista do Concello: a capacidade
de influencia na definición dos contidos é moi limitada.
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Baixo este enfoque, unha
nha alternativa de interese pode ser a posta en marcha dunha instalación
semellante, de titularidade municipal.
municipal. As súas principais características serían:
•
•
•

•
•

Incorpora (engloba) a aula móbil necesaria para as actividades de difusión e formación
nas casas culturais.
Elimínanse os contidos e cursos de carácter xenérico (por exemplo Ofimática), xa
cubertos pola aula CeMIT, e que ademais non serían elixibles DUSI.
Centra a súa actividade en contidos e cursos de especial interese para o Concello (por
exemplo en relación con trámites de administración electrónica e participación cidadá
mediante as ferramentas e aplicacións da Web municipal) ou para distintos colectivos
colectivo
da veciñanza (por exemplo, no ámbito da xuventude: temas de seguridade
informática, gravación e edición de vídeos, impresión 3D, produción musical, etc.).
Maior dinamismo e capacidade de resposta na definición dos contidos.
Actúa como foco de difusión e formación respecto doutras iniciativas impulsadas polo
Concello (ver epígrafe posterior).

Sinerxías con outras iniciativas
Dentro do ámbito do proxecto DUSI Ponteareas Hábitat Saudable, pero fóra do apartado
específico TIC (OT2), o Concello de Ponteareas está
está a promover unha serie de iniciativas
relacionadas co emprendemento,
emprendemento a dinamización social e os servizos á comunidade (OT9).
(OT9)
Algunhas das ideas que se están a considerar son:
•

•

Creación dun centro multi-servizos,
multi servizos, con espazos destinados a distintas actividades
activid
creativas, expositivas e formativas, entre eles estudos de gravación
gravación audiovisual, cun
enfoque inclusivo e dirixidos a un público amplo e potencialmente amateur
(fomentando a participación da veciñanza, incluídos nenos e maiores, a iniciación ou
perfeccionamento
cionamento das distintas habilidades, etc.).
Centro de dinamización empresarial: unha incubadora
incubadora de empresas cun enfoque
específico diferencial destinado a promover:
o Desenvolvemento de produtos e servizos baseados en datos abertos
(OpenData),
), tanto derivados da actividade administrativa como da rede de
sensores que se ten previsto despregar no medio e longo prazo. Os
emprendedores que aloxen os seus proxectos no centro disporán de
ferramentas e utilidades para facilitar o acceso a estes datos
datos (por exemplo kits
de adquisición de datos para os distintos sensores).
o Actvidades dentro do ámbito da comunidade "maker" a través dun Fab-lab
(laboratorio de fabricación persoal/local):
persoal
impresión 3D, escaneado 3D,
Arduino, distintas ferramentas CNC (control numérico), etc.

A posta en marcha destes novos servizos tecnolóxicos, e a vocación de darlles un carácter
público e transversal, fai necesaria a capacitación dos veciños interesados, polo que existe
unha importante sinerxía coas actividades formativas
formativas e divulgativas da presente actuación e
coa creación de contidos específicos.
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Consideracións sobre o alcance e o orzamento
Baixo o enfoque presentado nos apartados anteriores, este centro de dinamización tecnolóxica
precisa para a súa posta en marcha dos seguintes elementos: un local para a realización da
actividade, equipamento hardware e software (aula fixa, aula móbil, estudo de gravación),
gravación
persoal para a creación de contidos e ensino dos cursos, funxibles e outros gastos derivados da
operativa, e unha plataforma
ma de difusión online dos contidos.
contidos
En primeiro termo, respecto das instalacións nas que se vai desenvolver a actividade, como
queira que os custos e/ou investimentos necesarios para a compra/aluguer do espazo, a súa
reforma e habilitación e mailo
ilo mantemento da instalación non pertencen o apartado OT2, a
efectos da estimación do orzamento para a presente actuación non se terán en conta estas
partidas.
Asúmese polo tanto que o Concello disporá dun espazo axeitado para a creación da aula (por
exemplo unha
nha opción podería ser habilitar un espazo nas dúas plantas que se van adquirir
proximamente no edificio da Seguridade Social da Praza Maior),, dotado das infraestruturas
(instalación eléctrica, datos e comunicacións, eficiencia enerxética, insonorización)
insonorizac
e servizos
complementarios (seguro, limpeza, seguridade) requiridos para a realización da actividade.
Respecto do equipamento hardware para o centro, precisaranse:
•

•

•

•

Un equipo (PC) por posto. O número de postos dependerá da superficie hábil da
instalación, pero, como referencia, pódese estimar un total de 12 postos.
Considerando que o Concello dispón xa da infraestrutura de operación en arquitectura
de terminal lixeiro,, pode resultar unha opción axeitada, tanto polo aforro no custo dos
equipos, como, sobre todo, pola facilidade de instalación e mantemento dos mesmos,
que é un aspecto de especial importancia na actividade dun aula informática. O custo
por posto do equipo thin client mailo monitor, teclado e rato pode estimarse en 400€.
400
Asumindo 250€
€ para mobiliario (mesa e cadeira), o total para os 12 postos ascende a
7.800€. Asumirase que os recursos hardware dos servidores actuais e as licencias
básicas (sistema operativo,
operativo, Citrix) coas que conta o Concello na actualidade son
suficientes para cubrir as necesidades dos 12 postos.
Posto para o responsable. Neste caso non convén a aplicación da arquitectura de
terminal lixeiro debido ó uso de periféricos externos, polo que estimaremos
e
un
investimento de 1.200€
1.200€ nun PC estándar de sobremesa de gama media-alta
media
e mailo
mobiliario.
Hardware complementario: pantalla profesional interactiva 75" (2.000€),
(2.000
impresora/escáner multifunción (preferiblemente adquirirase mediante ampliación do
actual contrato do Concello; de non ser posible suporía uns 400€),
400€), impresora 3D básica
(300€).
Aula móbil. Disporase dun total de 4 portátiles (800€ c/u),, un proxector portátil (250€)
e unha pantalla (100€).
(100
En
n caso de que se dispoña do espazo necesario,
necesari existe a
posibilidade de configurar 4 postos adicionais na aula cos equipos portátiles (1000€ en
total para o mobiliario).
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•

Estudo de gravación de contidos. O centro de dinamización tecnolóxica non opera tan
só como aula informática tradicional na que se imparten cursos. Pola contra, ten unha
compoñente fundamental de creación de contidos dixitais. Para elo, habilitarase
dentro do espazo dispoñible un pequeno estudo de gravación de vídeo. Neste
apartado, o intervalo de prezos é moi amplo para cada un dos compoñentes, pero para
establecer unha referencia, pódense estimar: cámara réflex
ré
e trípode (700€),
(
micrófonoss solapa e direccional (200€),
(20
kit iluminación LED 3 puntos (300€).
(

O investimento total en hardware sitúase polo tanto no entorno dos 15.000€
15.000 (todos os
importes sen IVE).
Respecto do software:
•
•

•

•

Oss elementos básicos (sistema operativo, Citrix, Office/LibreOffice) inclúense no prezo
dos equipos ou nos contratos dos que xa dispón o Concello.
O software de edición 3D, ó tratarse
tr
dun enfoque demostrativo
ivo (a diferenza do caso
do fab-lab),
lab), pode utilizarse algunha das numerosas alternativas gratuítas (TinkerCAD,
Fusion 360, etc.).
O software profesional específico para edición
ción de vídeo pode supoñer uns 500€
5
anuais
(Adobe Premiere Pro na modalidade Creative
Creative Cloud), se ben tamén existen
alternativas gratuítas. Unha librería musical como Epidemic Sound custa uns 150€
anuais.
As licencias
as das aplicacións e programas obxecto dos distintos cursos formarán parte
do custo de realización do mesmo e, loxicamente, dependeran
dependeran dos contidos. Con
frecuencia os fabricantes subministran licencias
licencias gratuítas ou en condicións moi
favorables para actividade educativa.

O custo total do software para o prazo de 3 anos ascende a 2.000€.
2.000
Con todo, o principal custo da actuación será sen dúbida o capítulo de persoal,
persoal en concreto o
formador/dinamizador responsable da actividade. Respecto da contratación deste servizo,
existen fundamentalmente dúas posibilidades:
•

•

Contratación dunha empresa que
que se encargue dos servizos (creación de contidos,
publicación e difusión dos mesmos, planificación da oferta formativa, negociación con
provedores, xestión e seguimento dos cursos, ensino dos mesmos, actividades de
dinamización nas casas culturais, reporting, responsabilidade e supervisión das
instalacións e equipos, etc.).
Contratación laboral (por exemplo mediante contrato-programa)
programa) dun técnico
especialista que asuma as anteriores tarefas.

A opción externa ten a vantaxe de que permite establecer un criterio de remuneración en
función da actividade realizada. Deste xeito motívase a ocupación da instalación e a dinámica
da actividade, ou, cando menos, afórrase
af
diñeiro durante os tempos mortos. Como
desvantaxes, ademais do custo adicional polo beneficio
benefici industrial e o IVE,
IVE o Concello non
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adquire o know-how
how específico da actividade, que en opinión do autor xa é hoxe unha
competencia importante e vai adquirir máis relevancia no futuro.
futuro
A alternativa de incorporar un técnico ten unha vantaxe adicional: permite
permite establecer un novo
servizo de creación de contidos audiovisuais transversal para o Concello,
Concello algo que pode
resultar de interese para moitas das Concellerías e departamentos. Esta dualidade na
actividade creativa e formativa pode ser un mecanismo eficaz
eficaz para combater a variabilidade na
carga de traballo. No apartado negativo, ademais das dificultades inherentes á contratación de
persoal, o éxito desta iniciativa vai vir condicionado en grande medida pola capacidade do
responsable, e no caso de contratación
contratación laboral resulta moito máis difícil substituílo en caso de
que o rendemento non sexa o esperado que na primeira opción.
En termos económicos, para un período de 3 anos, cun salario bruto de 24.000€
24.000 anuais, o
custo en persoal sitúase no entorno dos 100.000€.
100.0
En caso de contratación
ón externa pódese
estimar un incremento de tarifa dun 20% para o perfil equivalente. Asumindo un grao de
ocupación efectiva dun 80% resultaría o mesmo
mesmo importe obxectivo de 100.000€,
100.000 ós que neste
segundo caso habería que engadir o IVE.
Polo que respecta a outros gastos derivados da actividade (material funxible, licencias
licen
de
produtos software específicos, desprazamentos...)
desprazamentos...) estímanse entre un 5% e un 10% do total de
custos operativos (5.000€-10.000
10.000€ tomando como referencia o importe do parágrafo anterior).
Por último, en relación coa publicación online do material xerado, as dúas alternativas máis
populares, compatibles entre si, son a creación dun canal Youtube e máis a publicación nun
apartado específico da páxina Web municipal. A renovación que se está a levar a cabo desta
última incorpora utilidades e tecnoloxía para facilitar tanto a publicación como a visualización
de contidos multimedia dende distintos dispositivos. Tamén ofrece outras utilidades
interesantes cara a difusión, como
como soporte mellorado de redes sociais, alertas de eventos,
boletíns de novas, etc. Ningunha das dúas canles require investimentos adicionais.
Unha posibilidade adicional a estudar podería ser a gravación
g
automatizada dos cursos e a súa
retransmisión en directo mediante streaming.. Esta funcionalidade permitiría achegar os
contidos a unha maior audiencia (por exemplo ante posibles dificultades para o
desprazamento ata o centro, un problema común no Concello) ó tempo que permitiría crear
cr
progresivamente unha videoteca de contidos gratuítos de interese para a veciñanza,
dispoñibles en todo momento a través da Web do Concello ou da canle Youtube do centro.
Dende o punto de vista técnico existirían
existirían múltiples alternativas en función das prestacións
pr
desexadas (posiblemente baixo o estándar OpenCast e con multi-stream
multi stream para incluír a imaxe
do profesor e da pantalla dixital), o orzamento dispoñible, etc.
Exemplos de contidos potenciais a desenvolver
A modo de exemplo, e para ilustrar a magnitude
magnitude das posibilidades dispoñibles, lístanse a
continuación unha pequena selección de temas sobre os que pode resultar interesante a
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creación de contidos específicos impulsados polo Concello, agrupadas por áreas ou colectivos
ós que van dirixidos:
•

•
•
•
•
•

•

Administración
ión electrónica e servizos dixitais do Concello: trámites dispoñibles na sede
electrónica do Concello, certificación e autenticación, solicitude de acceso a
instalacións con pechadura electrónica, reserva de instalacións deportivas e culturais,
procesos participativos
rticipativos impulsados polo Concello, espazos con Wifi municipal gratuíta,
etc.
Empresa: facturación electrónica, seguimento do cobro, xestión da representación,
etc.
Maiores: trámites comúns (Sergas, INEM...), realización dunha videoconferencia, uso
do teléfono
eléfono móbil, etc.
Cursos destinados á formación
f
de dinamizadores locais nas casas culturais
Seguridade informática:
ática: boas prácticas, enganos e fraudes frecuentes,
frecuentes resposta fronte
a un ataque, etc.
Xuventude:
Y
(funcionamento do algoritmo, posicionamento,
o Creación de vídeos e Youtube
novo regulamento UE, monetización, iluminación e son, edición de vídeo,
creación de miniaturas, etc.).
etc.)
o Protección de datos (privacidade, pegada dixital, protección de datos e
consecuencias legais da publicación de contidos non autorizados,
torizados, etc.).
o Gravación e produción
p
musical (Autotune, Midi, Synthesia,
ynthesia, etc.).
etc.)
Contidos en relación co centro de dinamización empresarial e o centro multi-servizos
multi
(kits de sensórica, OpenData, información GIS publicada polo Concello, impresión 3D,
modelado
delado 3D, ferramentas de control numérico, Arduino, robótica, etc.).

41

ESTRATEXIA PONTEAREAS, HABITAT SAUDABLE
Pechadura
echadura electrónica para instalacións municipais multiusuario
Número e Título
8. Pechadura electrónica para instalacións municipais multiusuario
Resumo do alcance
Subministro e instalación de entre 40 e 65 pechaduras electrónicas intelixentes baseadas en
tecnoloxía NB-IoT,
oT, maila conectividade e licencias
licencias de uso da plataforma de xestión para 4
anos
Orzamento estimado
Orzamento elixible DUSI
15.000-25.000
100% (ou 80% en caso de que as licencias
licenci da
aplicación de xestión sexan consideradas
gasto non elixible de mantemento)
Prazos relevantes
Dependencias doutras actuacións
O proxecto podería entrar en funcionamento N/A
nun prazo de 1-2
2 meses dende a
contratación, incluíndo as tarefas de
configuración da aplicación
Principais servizos involucrados
Informática, Deportes, Cultura
Outras consideracións

Xustificación da necesidade
En determinadas instalacións e centros de titularidade municipal, que prestan servizo a
distintos colectivos ou individuos, estase a producir unha situación de certo descontrol con
respecto ás chaves que permiten o acceso as devanditas instalacións.
Por exemplo, en varios casos sábese que circulan múltiples
últiples copias das mesmas, pero resulta
imposible facer
er un seguimento do número delas ou das persoas que as posúen. Tampouco
existe capacidade de control da asistencia ou non ó recinto, nin do correcto peche das
instalacións, ata o punto de que incluso en ocasións os concelleiros teñen que desprazarse en
persoa para pechar.
O caso máis típico corresponde a instalacións deportivas (como os campos de fútbol de
Pardellas ou as pistas de tenis) nas que xogan ou adestran distintos equipos ou persoas
segundo un calendario e horario de reservas por franxas horarias. Pero unha situación
semellante ocorre noutros centros como as
a oficinas da estación da autobuses, os locais de
ensaio da Feira Vella, os colexios
olexios ou o auditorio.
Xeneralizando a problemática, o que se pretende resolver con esta actuación é a situación que
deriva do uso compartido de instalacións municipais por parte de distintos usuarios alleos o
Concello (é dicir, que non son persoal municipal), evitando a necesidade de utilizar chaves
físicas
ísicas (substituiranse polo teléfono móbil) e aportando capacidade de seguimento e control.
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Por contra, non é un obxectivo desta iniciativa a simple substitución das pechaduras actuais
por outras de maior seguridade en zonas ou recintos nos que non existe a problemática
anterior de uso compartido por parte de persoal externo.
externo. Por suposto, o Concello poderá
cambiar estes accesos cando o estime oportuno, pero resultaría ineficiente utilizar os
dispositivos NB-IoT
IoT que forman parte desta
d
actuación para ese fin, xa que existen alternativas
moito máis económicas que serían perfectamente
perfectamente válidas. En calquera caso, a presente
actuación limitase ó caso de uso compartido e acceso mediante móbil descrito anteriormente.
Descrición resumida do alcance
O caso de uso que se pretende resolver impón as seguintes restricións:
•
•
•
•
•

Acceso mediante chave dixital (precisamente deséxase eliminar os elementos físicos,
sexan chaves tradicionais ou calquera outro sistema: tarxeta, brazalete, tokens, etc.).
Facilidade para a xestión e supervisión da actividade.
Larga duración e baixo esforzo de mantemento.
Capacidade para operar co nivel de cobertura dispoñible nas distintas instalacións e
tamén no interior delas (caso de vestiarios, salas de almacenaxe de material, etc.).
Certas pechaduras atópanse á intemperie e, nalgún caso, poden chegar
c
a sufrir
condicións extremas de humidade.

Para este contexto, resultan axeitadas as tecnoloxías LPWAN (redes de baixo consumo e área
amplia). Se cadra a máis relevante é a NB-IoT. A rede NB-IoT
IoT (Narrow Band Internet of Things,
ou Internet das Cousas de Banda Estreita) é unha tecnoloxía de conectividade que se desprega
sobre a rede móbil xa existente, deseñada para a conexión entre
dispositivos que requiren pequenas cantidades de datos e que
operan durante un período longo de tempo.
As principais vantaxes
taxes desta tecnoloxía aplicada ás chaves ou
pechaduras intelixentes son,
son en comparación con alternativas
baseadas en tecnoloxía Bluetooth, BLE ou similar:
•

•
•
•
•

Baixo consumo enerxético, o que permite unha maior
duración das baterías e, polo tanto, unha vida útil
út entre
substitucións máis longa (1,5 anos).
Funcionamento axeitado incluso baixo condicións de
escasa cobertura.
Facilidade de instalación.
Posibilidade de programar, xestionar ou facer o seguimento de usuarios, instalacións e
actividade mediante unha aplicación
ap
Web.
Múltiples
últiples sistemas de acceso, se ben en principio está previsto empregar de xeito
exclusivo a obtención da chave dixital dende o teléfono móbil.

O funcionamento básico sería o seguinte: mediante unha aplicación Web, os administradores
do sistema xestionan os permisos de acceso dos distintos usuarios, podendo establecer
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restricións por datas ou franxas horarias,
horarias, ademais de, obviamente, por
instalación
ión ou pechadura.
O usuario achégase co seu móbil á pechadura que desexa abrir, e,
mediante un app no que aparecen as que ten habilitadas, preme un botón
solicitando a chave (existen outros mecanismos alternativos de envío da
chave). En menos de 3 segundos o servidor valida os permisos do usuario
e abre a pechadura. Todas as operacións quedan rexistradas e poden ser
analizadas con posterioridade mediante a aplicación.
Listado de instalacións e pechaduras necesarias
A continuación recóllese unha estimación das
das pechaduras necesarias para
os distintos centros,, segundo as indicacións dos concelleiros:
Instalación
Campos de Pardellas
Pistas de tenis
Colexios
Auditorio
Estación de autobuses
Locais de ensaio no parque da Feira Vella
Centro social
Praza de abastos
Outros
(biblioteca,
biblioteca,
ludoteca,
policía,
bombeiros, CDL, conservatorio, escola
infantil, Asprodico, museo)
TOTAL

Pechaduras
12 (incluíndo vestiarios)
4
9 (3 para cada un dos 3 colexios)
3
5
4
4
4
10-20

55-65

Con todo, en opinión do redactor é moi probable que unha porcentaxe importante dos casos
anteriores non se axusten á problemática da actuación (uso ocasional durante un tempo por
parte de varios usuarios distintos alleos ó Concello), polo que un número máis
mái realista podería
ser 40.
Consideracións sobre o orzamento e a licitación
Actualmente tan só existe un único provedor (Vodafone/TDConsulting) que ofreza a tecnoloxía
descrita, dado que Vodafone é o único operador de telefonía móbil que ten despregada a rede
re
NB-IoT.
IoT. Non se coñecen os planes dos restantes operadores ó respecto.
As condicións da licitación non deberían impoñer unha tecnoloxía concreta, pero si poden
especificar as condicións de servizo, o que, na práctica, exclúe outras solucións tecnolóxicas
non desexadas por non cumprir cos requirimentos do proxecto.
Ante a posibilidade de encaixar o proxecto nun formato de contratación máis sinxelo, a
especificidade da actuación, o carácter único do subministrador e o potencial para a posta en
marcha nun prazo
azo máis reducido,
reducido, considérase que pode resultar axeitado levar a cabo unha
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contratación independente (fronte á alternativa de tratalo como un lote dentro da licitación
conxunta que se prevé facer con outras actuacións).
actuacións)
Respecto da elixibilidade DUSI, a actuación
a
inclúe os seguintes conceptos:
•
•

•

A adquisición dun número de dispositivos e a súa instalación (elixible).
Un número
úmero de licencias de uso da plataforma de xestión (software en arquitectura
cloud, en principio tamén elixible, se ben as licencias son por períodos anuais e
poderían considerarse mantemento,
mantemento non elixible).
Un pequeno desenvolvemento para adaptar a aplicación ás necesidades do Concello
(xestión por franxas horarias). Tamén
Tam
elixible, e probablemente nin sequera vai
aparecer como un concepto específico.

O importe aproximado por pechadura son 330€
330€ máis 20€ anuais pola licenza da plataforma e a
conectividade. Cun horizonte a 4 anos (en liña coa duración do contrato de comunicacións do
Concello), son 410€
€ por pechadura (todos os importes sen IVE).
Para o escenario máis ambicioso, con 65 pechaduras, o total ascendería a 26.650€.
26.650 Unha cifra
máis realista de 40 pechaduras suporían 16.400€
16.400€ (sempre sen IVE). En ambos casos cabería
esperar unha certa baixa por parte do adxudicatario, polo que en opinión
opinió do redactor o
importe do proxecto podería oscilar entre 15.000 e 25.000€,
25.000 máis IVE.
Contactos con provedores

Data
20/11/18
03/12/18

Empresa
Vodafone
Vodafone/TDConsulting

Obxecto
Recepción presuposto
Presentación da solución, demo aplicación de
xestión e resolución de dúbidas
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Plan para a migración da aplicación de xestión económica
Número e Título
9. Migración da aplicación de xestión económica
Resumo do alcance
Substitución do actual software de xestión económica/contabilidade e xestión tributaria, coa
migración dos datos do exercicio en curso. Adquisición dun módulo para a xestión
patrimonial.
Opcionalmente, adquisición de novos módulos para a xestión de subvencións, portal do
provedor e oficina virtual tributaria.
Orzamento estimado
Orzamento elixible DUSI
30.000-50.000€
0-20.000€ (0%-40%)
Mantemento anual posterior: 5.000-10.000€
5.000
Prazos relevantes
Dependencias doutras actuacións
Non hai datas límites específicas xa que a O módulo de xestión patrimonial é necesario
migración non require o peche do exercicio.
para a realización da actuación de inventario
Prazo de implantación: 1-2
2 meses
Principais servizos involucrados
Intervención, Recadación, Tesourería, Informática
Outras consideracións

Xustificación da necesidade
Na actualidade, na área económica do Concello, que abarca os servizos de Recadación,
Intervención e Tesourería,, o principal sistema de información é a suite de xestión económica
de ABSIS, cos módulos de Contabilidade (CGAP), Orzamentos, Xestión Tributaria,
Tributaria Xestión de
Tesourería, Rexistro de Facturas e módulos comúns (terceiros, territorio, usuarios).
A solución actual presenta varios problemas dende o punto de vista funcional e técnico:
•

•

•

O grao de integración co resto de sistemas do Concello é moi limitado ou nulo. En
particular, apenas existe integración coa aplicación de xestión de expedientes
(Gestiona), xa que a conexión entre elas limítase a un enlace específico restrinxido ó
traslado das facturas.
O propio enlace entre os módulos da solución non funciona
funciona axeitadamente. O traslado
de datos procedentes de rendas, nóminas e seguridade social cara a contabilidade
require unha revisión manual que supón moitas horas de traballo (se ben este
problema non é exclusivamente técnico, existindo deficiencias na coordinación).
coor
Tecnoloxía anticuada (entorno cliente
c
pesado, servidor local).

Con todo, sendo relevantes os aspectos anteriores, existe un problema moito máis grave: a
aplicación atópase en vías de desaparición.
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No ano 2015, o grupo francés Berger-Levrault,
Berger
con vistas a súa expansión no mercado español,
adquiriu dúas das empresas máis representativas do sector de software para A.A.P.P.:
A
ABSIS e
Aytos. Ambas empresas contan con cadansúas solucións para as distintas áreas de xestión
municipal (expedientes, sede electrónica, padrón, persoal, área económica...), polo que en
cada caso o grupo estudou ambas alternativas e decidiu manter unha delas, e facer
desaparecer progresivamente a outra. No caso do software económico, a aplicación
descartada foi a de ABSIS.
Os efectos desa situación veñen sendo evidentes ó longo do pasado ano, no que respecta á
calidade do servizo de soporte ou a imposibilidade de acometer calquera tipo de mellora.
Incluso obviando este aspecto, existe a certeza de que no medio prazo o sistema deixará
d
de ser
actualizado, polo que resultará inservible.
Por estes motivos, faise imprescindible a substitución do actual software por unha solución
máis moderna e con capacidade de evolución.
evolución. Loxicamente este cambio terá que vir
acompañado da migración dos
os datos, cando menos dos pertencentes á anualidade en curso, e
máis un mecanismo para consultar os datos históricos de exercicios pasados.
Ante a necesidade de actualizar o software, ten sentido considerar a adquisición dalgúns
módulos adicionais que a solución
solución actual non incorpora (ben porque non os ofrece o
fabricante ou ben porque non se adquiriron no seu momento,
momento, e non tería sentido facelo
agora),
), pero que veñen sendo reclamados por parte do persoal da área económica. Eses
módulos son: xestión de subvencións,
subve
xestión do inventario patrimonial, oficina virtual
tributaria e portal do provedor.
dor.
Alcance detallado
Non se pretende describir neste apartado a funcionalidade completa dun programa de
contabilidade e xestión tributaria, especialmente da parte que se pode considerar estándar, se
ben resulta interesante facer algunhas observacións respecto do alcance do mesmo.
O novo software debe proporcionar, como mínimo, a mesma funcionalidade que o actual, para
os tres departamentos pertencentes á área económica: intervención, recadación e tesourería.
Excepcionalmente podería excluírse algún módulo que non se está a utilizar (por exemplo
contabilidade analítica).
Polo xeral,, este tipo de software estrutúrase en dous compoñentes principais, que por suposto
deben estar
tar integrados entre si:
si xestión tributaria e recadación (configuración
configuración e xeración de
tributos, recadación, domiciliacións, etc.)
etc. e xestión
estión económica, financeira e orzamentaria
(rexistro
rexistro de facturas, proposta de gasto, contabilidade xeral, xestión
estión de orzamentos,
contabilidade analítica, xestión de tesourería, exportación nos distintos formatos oficiais...),
oficiais...)
máis un conxunto de elementos comúns como as bases de datos de terceiros e territorio. Non
será necesario que o esquema modular sexa idéntico ó actual
ual sempre que se ofreza a
funcionalidade requirida.
A implantación do novo software deberá incluír necesariamente a migración
m gración dos datos:
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•

•

•

Os relativos á configuración do sistema (usuarios, perfiles e permisos, arquivos
mestres para os distintos módulos e funciones do programa, parámetros de
funcionamento...). Este proceso, na práctica, pode resultar máis sinxelo de realizar
manualmente como parte da implantación do novo software que como un proceso
automatizado (neste caso non sería unha migración propiamente
propiamente dita).
Os relativos á operativa económica e financeira (por exemplo os apuntes contables do
exercicio en curso). Este proceso probablemente requirirá dunha
unha execución híbrida,
coa utilización de scripts para o traslado automático dos datos e máis unha revisión
r
manual, cotexo e corrección dos apuntes, xa que é practicamente segura a aparición
aparici
de incidencias no proceso automatizado.
Os datos de exercicios anteriores deberán estar dispoñibles para a súa consulta.
Existen dúas alternativas principais para elo:
elo: a migración dos exercicios pasados ó
novo sistema ou a conservación do software actual, exclusivamente a efectos de
consulta. A primeira resulta máis cómoda pero require pagar por cada migración
adicional; a segunda non debería supoñer custo adicional algún,
a
, xa que non resultaría
preciso actualizar o software.

Outro aspecto de gran importancia para o Concello de Ponteareas é o grao de integración
i
con
Gestiona. Pódense diferenciar varios niveis de integración:
•

•

•

•

Facturas (a situación
ón actual). Permite incorporar automaticamente ó programa de
contabilidade as facturas presentadas a través do punto xeral de entrada de facturas
que proporciona Gestiona, tanto en formato factura-e
factura e como, no seu caso, as
introducidas de xeito manual. Asemade,
Asemade, o sistema debe notificar a Gestiona o cambio
de estado das facturas. Estas operacións realizaranse mediante o API habilitado por
Gestiona.
Documentos.. Permite achegar de xeito automático documentos creados dende a
contabilidade no expediente correspondente
correspondente en Gestiona. Preferiblemente debe
permitir seleccionar a carpeta onde se debe engadir o documento e, cando sexa
necesario, incorporalo a un circuíto de firma.
Terceiros. Permite poñer en común interesados de Gestiona e terceiros da xestión
económica, aforrando no seu caso a necesidade de dalos de alta por duplicado. Esta
funcionalidade require que Gestiona poña en funcionamento a anunciada nova xestión
de interesados (prevista orixinalmente para outubro 2018 pero aínda pendente), xa
que o modelo actual resulta demasiado laxo e a calidade dos datos é insuficiente.
Tramitación:
ramitación: determinadas operacións realizadas durante a tramitación do expediente
en Gestiona, que deben ter un reflexo na contabilidade (por exemplo, un RC) poden
xerar os apuntes contables correspondentes de xeito automático, sen que sexa
necesario que o usuario duplique o traballo nas dúas aplicacións. Este nivel de
interoperabilidade non resulta posible actualmente xa que require dunha xestión do
fluxo do expediente, que Gestiona polo de agora
gora non soporta, pero pode resultar de
interese que o sistema de contabilidade dispoña dun API preparado para este tipo de
integracións no futuro.
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Dende o punto de vista técnico, os parámetros desexables son:
•

•

•

Preferiblemente, cliente en entorno Web, que deberá ser compatible cos principais
browsers do mercado e non precisar de plugins ou instalacións adicionais. As solucións
baseadas en cliente pesado non serán rexeitadas pero terán unha valoración inferior.
Preferiblemente, capacidade
apacidade de funcionamento en modo SaaS (software como servizo)
baixo arquitectura cloud. Outras alternativas como cliente-servidor
servidor con instalación
local serán aceptables pero non óptimas.
Arquitectura de interoperabilidade baseada en servizos Web, publicando os principais
servizos de interese para terceiras aplicacións
aplicacións e dispoñendo de pasarelas con outros
sistemas que consuman os servizos publicados por elas (por exemplo Gestiona).

Respecto dos módulos adicionais de interese
interese para o Concello, de seguido establécense as
principais funcionalidades requiridas para cada un deles.
Xestión de subvencións:
•
•

•
•

Refírese ás subvencións concedidas polo Concello.
Incorpora todas as diferentes fases da tramitación:
o Bases reguladoras
o Convocatoria
toria
o Solicitudes
o Concesións
o Recoñecemento de obriga
o Pagos ordenados e realizados
o Devolucións
o Reintegros
o Xustificacións
Integración automática coa contabilidade.
Exportación ó BDNS (base de datos nacional de subvencións).
subvencións)

Xestión do patrimonio:
•
•
•
•

•
•

Altas, baixas
as e modificacións
modificaci
dos distintos elementos.
Introdución de datos xenéricos e específicos, segundo a tipoloxía do ben.
Cálculo das amortizacións.
Integración automática bidireccional coa contabilidade: actualización do inventario en
base ás operacións contables
contables rexistradas, e contabilización automática das
amortizacións.
Informes, listados e estatísticas.
Opcionalmente: xesti
estión do inventario de bens (etiquetado,
etiquetado, lectura automática de
etiquetas, informes/análise) e xestión
xestión do expediente electrónico patrimonial
(operacións sobre os bens).
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Oficina virtual tributaria:
A situación actual do Concello de Ponteareas en materia de recadación pode resultar
enganosa, xa que a xestión da práctica totalidade dos principais tributos está delegada no
ORAL (organismo
mo provincial), pero existe unha multitude de conceptos, se cadra menos
frecuentes, que requiren a correspondente xestión das súas liquidacións e/ou
e/ou remesas. Entre
estes: conservatorio, aula de música, gardería, residencia, ludoteca, campus, servizo de
atención
nción a domicilio municipal, liquidacións das intervencións de bombeiros, aulas CDL,
auditorio, oficinas da estación de autobuses, etc.
Ante esta situación, o módulo debe permitir:
•

•
•
•
•
•

Gran flexibilidade para a definición e xestión dos conceptos tributarios, tanto
t
no
momento da implantación como no futuro, ante unha posible modificación da
situación respecto do ORAL.
Liquidacións e autoliquidacións.
Pagamento telemático a través de pasarela con entidade bancaria (en principio
Abanca).
Integración total coa xestión
xest tributaria.
Xestión da representación.
Publicación de contidos
ontidos informativos (ordenanzas, calendario, periodicidade...)
periodicidade...

Portal do provedor:
•
•
•
•
•

Presentación de facturas dixitalizadas ou electrónicas (xa dispoñible, deberá
integrarse).
Consulta do estado das facturas presentadas.
Consulta de avales, fianzas e retencións.
Consultas en relación cos modelos 190 e 347.
Modificación de datos persoais e bancarios.

Consideracións sobre elixibilidade
lixibilidade DUSI
A substitución da aplicación actual non é un gasto elixible, xa
xa que as funcións ás que se dirixe o
software forman parte da dinámica de funcionamento regular do Concello.
Son elixibles, pola contra, os investimentos destinados á prestación de servizos que se aliñen
coss obxectivos do programa DUSI (administración electrónica e/ou Smart Cities),
Cities ou que
resulten necesarios para a implantación deles. Dende este punto de vista:
•
•

Tanto o módulo de oficina virtual tributaria como o portal do provedor cumpren cos
criterios de elixibilidade.
O módulo de subvencións probablemente
probabl
precisaría dunha compoñente externa, cara
ós beneficiarios,, para resultar elixible: por exemplo unha integración coa sede
electrónica para permitir a presentación de solicitudes, xustificacións, etc.
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•

O módulo de xestión patrimonial, en principio, non
no sería
ía elixible. Se cadra podería
encaixar como unha ferramenta complementaria imprescindible dentro do proxecto
de xeorreferenciación dos activos municipais (a compoñente GIS do proxecto de
actualización do inventario), pero aínda nese escenario recoméndase
ase unha consulta
previa ó ministerio.

Consideracións sobre o orzamento e o formato de licitación
No mercado do software económico para A.A.P.P. existe unha moi grande variabilidade en
termos de tarifas, tanto no correspondente ás licencias
licen as (adquisición do software) como nos
servizos complementarios (formación, soporte, desenvolvemento a medida, etc.). Estas
diferenzas de prezo non sempre teñen un reflexo obvio en canto á funcionalidade ou
tecnoloxía do produto, e vense afectadas por outros
outros factores como a posición do provedor no
mercado.
O Concello de Ponteareas considerou en primeiro termo a opción máis obvia a partir da súa
situación actual: migrar á solución alternativa do mesmo provedor (é dicir, pasar de ABSIS a
Aytos), asumindo que o fabricante ofrecería unha proposta especialmente atractiva ante o
problema causado coa extinción do produto, e que o proceso de migración resultaría máis
sinxelo polo coñecemento íntimo de ambos sistemas.
A proposta recibida, pola contra, resultou economicamente
economi
te non asumible, tanto en licencias
licenci
como en servizos (incluída a migración e o custo de mantemento futuro), e baixo un enfoque
de adquisición do novo produto sen continuidade algunha respecto do software anterior.
Ante esta situación, solicitóuselle ó provedor unha proposta específica na liña de
"actualización da versión con cambio tecnolóxico" (sen adquisición de novas licencias
licenci para os
módulos actuais). O provedor remitiu unha nova proposta que resultou algo máis económica
(pero aínda fóra de prezo), e condicionada a unha contratación máis restrinxida, similar á
renovación do mantemento.
Por este motivo, e para contrastar o valor de mercado, o Concello decidiu abrir o proceso a
terceiros fabricantes, e solicitou
olicitou demostración e oferta económica do software Interpública
Interpú
do
grupo Oesía.
A continuación preséntase un cadro comparativo dos aspectos funcionais, técnicos e
económicos das dúas propostas:
Elemento
Aspectos funcionais
Operativa xeral

Limitacións funcionais no paquete
estándar
Módulos opcionais non dispoñibles

Sicalwin + WinGT (Aytos)

Interpública
blica (Oesía)

Non se aprecia ningunha diferenza substancial en canto á funcionalidade
estándar, tanto no módulo de xestión tributaria como na xestión
económica/contabilidade, non xa por parte do autor deste informe (que
ten un coñecemento limitado destes campos), se non por parte do persoal
experto do Concello que asistiu á demostración.
Ningunha
A contabilidade analítica e a xestión
do custo efectivo dos servizos
ofrecen unha funcionalidade básica
Ofrece todos os módulos.
Xestión de subvencións
subvenci
(o paquete
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estándar inclúe un módulo con este
nome, pero refírese ás recibidas
polo Concello).
Oficina virtual tributaria

Integración con Gestiona

Portal do provedor
A nivel de facturas
documentos.

A nivel de facturas

e

de

O provedor indica que está en fase
de estudo/desenvolvemento a
integración a nivel de terceiros e na
sede electrónica (carpeta cidadá).
Especial facilidade
acilidade para realizar
estes
desenvolvementos
por
proceder
do
mesmo
grupo
empresarial que espublico
Aspectos técnicos
Tecnoloxía de base

Híbrido (cliente Web
segundo o módulo)

e

.NET

.NET (cliente pesado)
Microsoft (IIS/SQLServer
IIS/SQLServer)

Arquitectura

Interoperabilidade

Aspectos económicos
Prezo de adquisición do paquete
básico maila migración do exercicio
en curso + prezo do mantemento
anual
Módulo de subvencións
Módulo de xestión patrimonial

Oficina virtual tributaria e portal do
provedor
Prezo total con todos os módulos

Mantemento anual total
Referencias

Microsoft (IIS/SQLServer)
Alternativas SaaS e de instalación
local (on premises), ambas con
certificado ENS con nivel medio
Arquitectura baseada en servizos
web
SOAP,
tanto
para
a
comunicación entre os módulos
como por parte de sistemas
externos

Cliente-servidor
servidor con posibilidade de
aloxar o servidor no CPD de IA-soft
IA
ou en local
O provedor fai referencia a un "WEB
API" que publica os principais
servizos para ó acceso dende
terceiros sistemas.

30.000 + 11.200€/ano

14.900€
€ + 3.300€/ano

9.800€ + 1.700€/ano
31.400€ + 3.500€/ano
(en teoría inclúe un proxecto de
posta ó día do inventario)
17.700€ + 2.000€/ano
88.900€

Importante: o prezo non inclúe o
módulo de ingresos
Non dispoñible
Incluído no paquete básico

Non dispoñibles

18.400€

Estimado: 20.000
0.000-25.000€
(sen subvencións, portal tributario e
portal do provedor)
Estimado: 4.500
00-6.000€/ano

O provedor indica que conta con
3.800 referencias

O provedor indica que conta con
1.500 referencias
En particular, destacan pola
similitude
coa
situación
de
Ponteareas os casos de A Guarda,
Cambados ou Oia (migración de
ABSIS a Interpública)
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En base á comparativa anterior, a recomendación do autor é a licitación mediante
procedemento aberto, con un importe máximo de entre 30.000€
€ e 50.000€ en función dos
módulos adicionais que se inclúan, e cunha valoración significativa do prezo (tanto de
adquisición como do mantemento posterior, na proporción correspondente).
O importe anterior corresponde á adquisición das licencias e os servizos de implantación e
migración de datos.. Por cada ano de mantemento incluído a partir da finalización da garantía
deberían engadirse entre 5.000
.000 e 10.000€
10.000 (todos os importes sen IVE).
A inclusión de todos os módulos adicionais
adicionais restrinxe en gran medida o número de potenciais
fabricantes, cun risco elevado de que o concurso quede deserto. O Concello debe polo tanto
avaliar o interese e a necesidade dos mesmos. Unha alternativa podería consistir en darlle
carácter opcional a algúns
ns módulos e reflectilo na valoración, ou pospoñelos a unha segunda
fase (coñecida a solución adxudicataria, abriríase a posibilidade de desenvolvementos
específicos).
Como se indicou en apartados anteriores, o concurso nestes termos inclúe gasto elixible e non
elixible DUSI, pero cunha axeitada identificación de cada un non debe supoñer un problema de
cara á futura xustificación.
Contactos con provedores

Data
03/10/18
10/10/18
15/10/18
18/10/18
28/11/18

Empresa
Aytos
Aytos
Grupo Oesía
Aytos
Grupo Oesía

Obxecto
Recepción primeira proposta
Reunión valoración primeira proposta
Recepción información Interpública
Recepción segunda proposta
Demostración do produto e recepción proposta
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Melloras en relación coa xestión da biblioteca municipal
Número e Título
10. Melloras en relación coa xestión da biblioteca municipal
Resumo do alcance
Mediante distintas actuacións dáse resposta as catro principais demandas en relación coa
xestión da biblioteca:
• Renovación da sala de ordenadores e do acceso Wifi no edificio
• Impresora de carnés
• Software de xestión que posibilite diversos servizos
• Publicación de libros dixitalizados na Web
Orzamento estimado
Orzamento elixible DUSI
Renovación sala ordenadores: 4.800€
4.800
4.800€ (55%)
Novo acceso Wifi: 1.000€
€ anuais
O resto das
as melloras non precisan
investimentos adicionais.
Prazos relevantes
Dependencias doutras actuacións
Posta en marcha nova sala de ordenadores e Postos de acceso remoto ós servizos TIC
Wifi: abril 2019
municipais,,
concurso
comunicacións,
renovación da Web
Impresora carnés e software de xestión: xa
operativos
Publicación libros na Web: maio 2019
Principais servizos involucrados
Biblioteca, Informática
Outras consideracións
En xeral, o descoñecemento respecto da existencia destes servizos semella bastante
xeneralizado polo que podería ser de interese incidir na difusión dos mesmos (os que xa
existían e os novos).

Xustificación da necesidade
A presente actuación fai referencia
referencia a un conxunto de medidas destinadas á mellora de
diferentes elementos relacionados coa xestión da biblioteca municipal.
Estas medidas responden ás demandas e suxestións trasladadas en primeiro termo polo
Concelleiro da área (a través dos comentarios ó informe
informe de diagnose), e, en maior
profundidade,, polo persoal da biblioteca, en reunión mantida o pasado 3 de outubro de 2018
nas instalacións da rúa Perillana.
Descrición das distintas necesidades e solucións propostas
A principal demanda dos usuarios
usuar
da biblioteca fai referencia ó deficiente estado e
funcionamento dos equipos da sala de ordenadores, así como da conexión
conexión a Internet.
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Con respecto ós primeiros, en efecto, trátase de equipos completamente obsoletos (en algúns
casos máis de 15 anos), extremadamente
extremadamente lentos, cun funcionamento defectuoso ou, incluso,
algúns deles fóra de servizo. Polo que respecta á conexión a Internet, os usuarios manifestan
que sofre frecuentes caídas e que cando está operativa resulta desesperadamente lenta.
Ambas deficiencias van ser abordadas no marco doutras
d
actuacións actualmente en fase de
implantación.
Dunha banda, dentro da licitación para a adquisición de equipos (PC+escáner) para as casas
culturais, incluíronse 6 postos destinados á biblioteca, cun orzamento aproximado de 800€ por
equipo ou 4.800€
€ totais (+IVE). Desta maneira habilítase un acceso universal, público e gratuíto
ós servizos TIC municipais (e doutras entidades) nun horario máis amplo que o administrativo.
Ademais, dentro do concurso de renovación da infraestrutura
infraestrutura de comunicacións do Concello,
incluíuse a necesidade de renovar o servizo Wifi para o conxunto do edificio da biblioteca,
cunha dotación mínima de 5 puntos de acceso. A estimación do investimento neste caso
resulta máis complexa xa que está enlazada con outros sistemas, pero pódese calcular un
gasto de aproximadamente 4.000€
4.000€ para os próximos 4 anos, tendo en conta a proporción
respecto do total de puntos de acceso.
Tanto os equipos como a nova rede Wifi enténdese que poderían estar operativos
aproximadamente en abril de 2019.
Outra demanda importante indicada polo persoal da biblioteca refírese á necesidade de contar
cunha impresora de carnés. Ademais de axilizar a operativa, dado que a biblioteca está
integrada na rede de bibliotecas públicas de Galicia,, o carné permite ó usuario operar en
calquera dos centros adscritos.
adscritos. O carné ten tamén unha compoñente de difusión do servizo
municipal; mencionáronse casos de usuarios veciños de Ponteareas, que utilizaban con
frecuencia os servizos do centro local, pero tiñan sacado o carné noutra localidade ante a
imposibilidade de facelo nesta.
Ó analizar a solución resultou
esultou que o Concello xa dispoñía dunha impresora de carnés,
carnés polo que
no prazo dunhas semanas procedeuse á instalación e posta en marcha da mesma,
me
que
actualmente xa se atopa operativa. Neste caso non existiu, polo tanto, necesidade de facer un
investimento, se ben, como referencia, o prezo dunha impresora destas características pode
oscilar entre os 300€
€ e os 1000€ en función das prestacións.
No
o que respecta a software de xestión da biblioteca, de novo atopámonos con que xa se conta
cunha solución axeitada. A rede de bibliotecas públicas de Galicia conta cunha aplicación Web
baseada no sistema KOHA (software estándar de código aberto para a xestión
xestión de bibliotecas),
que permite operar en calquera dos centros da rede, facendo posibles, entre outros, os
seguintes trámites:
•
•

Consultas sobre o conxunto dos catálogos de cada centro.
Solicitude do carné.
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•
•
•
•
•
•
•

Proposta de adquisicións.
Creación e consulta de listas
l
públicas ou privadas de documentos (termo xenérico para
os fondos: libros, revistas, etc.).
Achega de comentarios ou etiquetas ós documentos (suxeito a revisión/moderación).
Consulta do
o historial de accións do usuario (consultas,
(
préstamos).
Reserva de documentos.
Renovación de préstamos.
Xestión de usuario (datos persoais, contrasinal...)

O sistema pode atoparse no enderezo: https://catalogo-rbgalicia.xunta.gal/
rbgalicia.xunta.gal/ e a súa páxina
principal ten o seguinte aspecto:

Por último, o persoal da biblioteca mencionou interese pola publicación de libros na Web
municipal (actualmente eles os dixitalizan e montan o arquivo PDF, pero non teñen unha
sección específica na que publicalos).
ublicalos).
Na actualidade estase a renovar a Web municipal, que ofrecerá maior capacidade de xestión
documental, polo que á hora de deseñar a estrutura de contidos pódese ter en conta esta
necesidade particular e dotarlla dunha páxina ou sección dentro do apartado da biblioteca.
Incluso se fose necesario incluír algunha funcionalidade especial, cóntase cunha bolsa de horas
para pequenos desenvolvementos unha vez a Web estea en funcionamento.
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Ponteareas, Cidade Intelixente (PCI)
Número e Título
11. Ponteareas, Cidade Intelixente (PCI)
Resumo do alcance
Plataforma segundo UNE178104 para cidades intelixentes, incluíndo:
Depuración do rueiro e cartografía de base
Pasarela conexión con redes de sensores, entidades externas, outros sistemas do Concello
Modelo de datos alfanumérico/xeográfico con capacidade de análise, informes, ETL
Panel control cidade (ferramenta de apoio ó persoal do Concello con información territorio)
App cidadanía
Portal OpenData
Xeoportal
As 10 capas e 10 indicadores máis relevantes
relevant configurados polo provedor
3 demostradores sensórica: por exemplo limpeza/alumeado/tráfico
Contratación dun responsable GIS do Concello durante 18 meses (espérase
(espérase como mínimo
triplicar o número de capas/indicadores/informes/etc.)
Orzamento estimado
Orzamento elixible DUSI
255.000€
215.000€ (aprox. 85%)
Prazos relevantes
Dependencias doutras actuacións
Licitación outono 2019
Depuración do inventario de activos do
3 meses para rueiro e cartografía de base
Concello dentro da actuación "Unidade de
6-12
12 meses implantación plataforma
Procesos e Inventario"
2 anos de mantemento
Migración da contabilidade en caso de querer
incluír indicadores deste servizo
Principais servizos involucrados
Informática, Urbanismo
Outras consideracións

Antecedentes e obxectivos
Coa actuación "Ponteareas, Cidade Intelixente" preténdese englobar un conxunto de
iniciativas relacionadas entre si, dentro do ámbito do que se coñece como xestión intelixente.
Os termos Smart City e/ou Smart Government teñen na actualidade unha
nha definición moi ampla
e difusa,, como consecuencia do abuso da denominación que se ven dando nos últimos anos,
de xeito que case calquera proxecto no ámbito da aplicación das novas tecnoloxías na
administración pública vense presentando como unha actuación
actuaci Smart.
No contexto do presente proxecto, a xestión intelixente do Concello (en
en comparación cos
criterios, métodos e ferramentas clásicos actuais), debe entenderse como o resultado da
incorporación ó proceso de xestión, mediante o uso das TIC, de dous novos
vos elementos:
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•

•

Unha visión global da información, mediante a posta en común,
común a través de
mecanismos de interoperabilidade, dos
os datos procedentes dos distintos sistemas,
tanto internos como externos, e posibilitando a obtención de información de maior
valor por combinación deles.
A inclusión da compoñente territorial ou xeográfica na explotación da información.

Todo elo co obxectivo de proporcionar servizos que melloren a calidade de vida da cidadanía.
En realidade, a definición anterior restrinxe a aplicación do paradigma Smart ó ámbito da
xestión, fundamentalmente nos eixos de apoio á estratexia, planificación e toma de decisións,
goberno electrónico, prestación de novos servizos, melloras na eficiencia
eficienc da xestión,
transparencia e participación cidadá. Este é o contexto máis directamente ligado á aplicación
das novas tecnoloxías (OT2) e por ese motivo é o que se recolle no presente epígrafe.
Nun enfoque máis amplo, a xestión intelixente da cidade podería
poder incluír (a modo de exemplo,
as posibilidades son case infinitas) aspectos como:
•

•

•

No eido da sostibilidade:
ibilidade:
o Enerxía:
ía: uso de enerxías renovables, xestión do alumeado,, planes de aforro
enerxético, mellora da eficiencia enerxética en edificios, etc.
o Auga: mellora
llora do sistema de abastecemento, detección de fugas, xestión das
perdas,, aforro no consumo, etc.
o Residuos: automatización das instalacións de saneamento, inventario e
mellora da xestión de contedores e papeleiras, etc.
o Medio
edio ambiente:
ambiente mapa de ruídos, control
trol da contaminación ambiental,
calidade da auga, etc.
Calidade de vida:
o Mobilidade: xestión do tráfico, coordinación dos desprazamentos ó casco
urbano, fomento do desprazamento a pe, etc.
o Humanizacións, parques infantís, parques biosaudables, zonas verdes,
verde etc.
o Fomento do uso das TIC: dinamización, participación cidadá, creación de
portelos de acceso ós servizos públicos nas casas culturais das parroquias, etc.
o Deportes e cultura: parque de calistenia, novos servizos para a reserva e
acceso ás instalacións,
instalacións, mellora da difusión das actividades e eventos, etc.
Economía:
o Turismo: axenda de eventos, difusión de rutas, mapas e puntos de interese,
promoción da creación audiovisual e musical, etc.
o Promoción económica e do emprego: viveiro de empresas, recursos
específicos para emprendedores no ámbito OpenData, centro multi-servizos,
multi
apoio á comunidade maker, etc.

Algunhas das iniciativas anteriores correspóndense con actuacións incluídas no presente
informe, que,
e, polo tanto, vense potenciadas pola aplicación dos criterios e activos da xestión
Smart.
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Recóllense tamén varias iniciativas que o Concello ten previsto levar a cabo dentro do proxecto
DUSI, se ben baixo obxectivos temáticos distintos do OT2 (TIC) e fóra do ámbito deste informe.
informe
De novo xorden nestes casos sinerxías
sinerx importantes.
En calquera caso, o enfoque para a xestión Smart no Concello de Ponteareas asume un
crecemento progresivo e importante dos servizos e ámbitos de aplicación no futuro, polo que
o sistema deseñarase cos criterios de ampliación e escalabilidade
escalabilidade que permitan a
incorporación sinxela de novos elementos a medida que xurdan as necesidades.
Modelo de capas da plataforma: norma UNE178104:2017
En concordancia coas directrices do programa DUSI e do Ministerio de Fomento,
Fomento a arquitectura
do sistema axustarase á norma UNE178104 sobre cidades intelixentes, na súa segunda edición
(2017). Esta norma propón unha estrutura de capas que, na súa versión máis completa,
responde ó seguinte esquema
uema (fonte: AENOR):

O esquema inicial proposto para a plataforma do Concello de Ponteareas será máis simple, xa
que unha parte importante dos anteriores compoñentes non deben resultar
sultar necesarios nun
prazo de cando menos 5 ou 10 anos, ante a precariedade da situación
ón de partida,
partida a
inexistencia de datos históricos e as limitacións nos
os recursos técnicos e humanos do Concello.
O deseño de sistema permitirá engadir no futuro os elementos adicionais a medida que sexan
necesarios.
A proposta simplificada preséntase
presén
no seguinte diagrama:
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A capa de adquisición agrupará
agrupa os diferentes elementos que permiten a obtención de
información procedente de terceiros sistemas,
sistemas como poden ser:
•

•

Sistemas de información de administracións públicas externas:
o Pertencentes a organismos
organ
oficiais: DG Catastro, DG Tráfico, IGN-CNIG (centro
nacional de información xeográfica), institutos estatísticos (INE/IGE), axencias
meteorolóxicas, servizos de intermediación, servizos OpenData doutras
entidades,, etc.
o No caso do Concello de Ponteareas,
Ponteareas, nesta categoría débense considerar tamén
sistemas básicos de administración electrónica como a xestión
xestión de expedientes
(Gestiona), o padrón municipal de habitantes (Aytos), a xestión económica e
tributaria (parcialmente delegada no ORAL e co sistema de contabilidade
pendente de renovar),
renovar) a xestión de incidencias (GECOR) e algúns módulos do
novo sitio Web municipal (xestión de reservas, participación cidadá e outros),
xa que en maior ou menor medida son sistemas externos que xestionan a súa
información de xeito independente, resultando necesaria a integración da
mesma na plataforma.
Datos doutras entidades:
o Redes de sensores que se pretende despregar nos vindeiros anos, para o
control e xestión do alumeado, limpeza, tráfico, etc. Os investimentos
necesarios para elo aliñaranse coa renovación das respectivas concesións a
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o
o
o

medida
dida que venzan os contratos actuais, pero deséxase incluír no presente
proxecto actuacións
actuación demostradoras, limitadas en volume.
Datos de uso das instalacións (en
( particular as provistas das novas pechaduras
electrónicas).
Datos de actividade das persoas (por exemplo a través dos datos agregados
que proporcionan as operadoras de telefonía respecto dos smartphones).
Imaxes de vídeo en tempo real (por exemplo do control de tráfico).

Preténdese unha implementación sinxela da mesma:
•
•

Prescindindo, salvo que resulte
re te inevitable, do bus ESB e mecanismos complexos para
orquestrar servizos.
Engadindo os diferentes conectores (e os protocolos correspondentes: REST, Web
Services, etc.) a medida
dida que vaian sendo necesarios.

A capa de coñecemento incluirá:
•

•
•

•

•
•

O modelo de datos
tos da cidade propiamente dito, tamén coñecido como a semántica da
cidade (enténdase cidade en sentido amplo, como a entidade política, económica e
social que abarca todo o municipio, e non como sinónimo de núcleo urbano),
urbano
composto polos elementos "fixos" (territorio, infraestruturas, inventario de bens, etc.)
e os datos dinámicos (expedientes, taxas e tributos, datos de sensores e cámaras...).
cámaras
O sistema de almacenamento GIS (sistema de información xeográfico) coas capas de
información
ación tanto en formato vectorial
vect
como raster, mapas, etc.
Un subsistema de análise e reporting que permita obter datos derivados como
tendencias, series temporais e outros indicadores, incluíndo capacidade de análise
an
por
criterios xeográficos (área de influencia, proximidade, etc.), así como a xeración de
informes.
Un subsistema ETL (extract, transform and load) para o traspaso de datos ó modelo de
cidade, aplicando as validacións, transformacións, regras de resolución de conflitos,
etc. que sexan necesarias en cada caso.
Un subsistema
ma de planificación de procesos (scheduler) necesario para as tarefas de
sincronización, publicación e semellantes.
En principio descártanse ou pospóñense para máis adiante o resto dos sistemas
incluídos no esquema completo: subsistema BigData (para tratam
tratamento de datos
históricos),, subsistema de eventos e alarmas, almacén de datos non
no estruturados,
subsistemas de intelixencia artificial/aprendizaxe automático (Machine learning).

A capa de interoperabilidade proverá os servizos necesarios para a prestación dos
d servizos
intelixentes. No modelo proposto para o Concello de Ponteareas, preténdese incluír:
•

Un API de conexión que publique os servizos necesarios para o funcionamento das
distintas aplicacións/servizos intelixentes.
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•

•
•

Unha plataforma OpenData que permita
permit a publicación dos conxuntos de datos a través
dun API estándar, dirixido fundamentalmente a emprendedores e á comunidade de
desenvolvemento.. Esta funcionalidade resulta de especial interese non só polo que
supón en termos de transparencia, se non tamén pola
pola sinerxía coa iniciativa para a
posta en marcha dun viveiro de empresas tecnolóxicas enfocadas á prestación de
servizos avanzados baseados na información municipal. Nota: sobre esta plataforma
de datos abertos preténdese crear tamén un xeoportal destinado á cidadanía,
cidadanía como se
describe na capa de servizos.
Un subsistema de seguridade que permita impoñer as regras de acceso á información
(filtros, roles, perfiles, permisos).
Valorarase a inclusión dun framework de desenvolvemento rápido que facilite
facilit a
creación dee novos servizos intelixentes e a mellora e evolución dos existentes.

A capa de servizos intelixentes ofrecerá:
•

•

•

•

•

Unha aplicación "Panel de control da cidade", destinada ó uso diario como apoio á
tramitación e á toma de decisións, por parte dos usuarios internos do Concello, tanto
técnico/administrativos como político/directivos. Trátase dunha ferramenta de
consulta (non soportará,
soportará, en xeral, a edición da información). Permitirá a visualización e
consulta da información coa compoñente territorial (é dicir, sobre os mapas),
contando cun conxunto inicial de mapas base e capas de información que se pretende
ampliar progresivamente. Ofrecerá funcionalidades para a navegación, filtrado,
realización de consultas, medicións, xeración de informes, análise alfanumérico e
espacial, etc.
Portal OpenData/Xeoportal:
OpenData/Xeoportal: un servizo de máis alto nivel, exclusivamente de consulta
e destinado á cidadanía, que facilite a navegación polos conxuntos de datos publicados
(interface sinxela, ferramentas de navegación, entorno
entorno visual). Incluirá mapas
temáticos e unha páxina resumo cos principais indicadores de interese para a
veciñanza en tempo real ("Ponteareas ó minuto").
Unha app (aplicación para o móbil) destinada á veciñanza que unifique o conxunto de
información e servizos
serviz de interese para a cidadanía: noticias e avisos, axenda de
eventos, información en tempo real do tráfico/tempo/calidade do aire/ruído, rueiro,
puntos de interese turístico, etc. Deberá contar cun deseño flexible que permita a
incorporación de novos servizos
serv
de forma sinxela no futuro.
Suxírese pospoñer (ou incluír como posible mellora,
mellora, pero non como requirimento
obrigatorio)) a creación de apps específicas para usuarios de xestión
ón en mobilidade
(inspectores e técnicos,
técnicos policía local, bombeiros, equipo de goberno, etc.).
Nota: o Concello conta cun conxunto de servizos xa dispoñibles como resultado
doutras actuacións que forman parte desta capa: nova Web municipal, sede
electrónica, novo portal de transparencia, intranet do
do empregado público, etc.

Por último, a capa de soporte proporcionará os subsistemas complementarios necesarios para
o axeitado funcionamento da plataforma: auditoría e trazabilidade das operacións,
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monitorización, seguridade (definición de perfiles e permisos,
permisos, autenticación) e configuración
dos distintos parámetros de cada un dos módulos e compoñentes.
Tecnoloxías a utilizar
No presente epígrafe faise un repaso polos distintos elementos descritos no apartado anterior,
sinalando as principais alternativas tecnolóxicas
tecnolóxicas para a súa posta en funcionamento.
Para os compoñentes definidos como subsistemas non se requirirá unha ferramenta ou
tecnoloxía específica. A avaliación dos mesmos realizarase en termos da funcionalidade
ofrecida, e os aspectos tecnolóxicos e de arquitectura que poidan resultar de importancia
teranse en consideración, en caso necesario, no apartado de arquitectura xeral. Nesta
categoría inclúense todos os elementos de soporte e os módulos de análise, ETL, scheduling e
seguridade.
Modelo de datos da cidade
O almacenamento
lmacenamento da información alfanumérica precisará
recisará dunha base de datos relacional
estándar (Oracle, PostgreSQL, MySQL, SQLServer, etc.).
Polo que respecta ó almacenamento
lmacenamento da información GIS,
GIS existen
xisten múltiples formatos de
arquivo estándar, tanto para a información
informaci vectorial (por exemplo Shapefile, DWG, DGN, GML,
Geopackage, GeoJSON,, etc.) como raster (ARCGrid,
(ARCGrid, GeoTiff, EWF, Geopackage, etc.).
Con todo, a priori prefírese a opción de almacenar a información nunha base de datos
xeoespacial (Oracle
Oracle Spatial, PostGIS... na práctica todos os fabricantes importantes de bases de
datos ofrecen un módulo con funcionalidade GIS) que soporte ambos formatos de información
GIS,, preferiblemente de maneira nativa,
nativa, e utilizar os arquivos para o intercambio de datos.
Tamén pode resultar axeitada unha solución híbrida que combine ambos sistemas de
almacenamento.
Edición da información xeográfica (cliente GIS)
Preferirase a utilización dun cliente GIS fronte as alternativas baseadas en sistemas CAD
(Autocad, Microstation,
crostation, etc.). Existen múltiples alternativas, tanto propietarias (por exemplo
ESRI Arcgis) como de código aberto (QGIS, gvSIG, etc.). En principio a política de licencias do
Concello pasa pola promoción do software libre, polo que valorarase esta condición
cond
pero non
será
rá un requirimento obrigatorio.
Publicación de mapas
Os provedores poderán presentar distintas alternativas respecto do mecanismo de publicación
da información xeográfica (tanto vectorial como raster,
raster, así como servizos OGC como WMS),
detallando a arquitectura e os formatos e estándares soportados (WMS, WFS, etc.).
Fundamentalmente caben dúas posibilidades:
•

Instalación dun servidor de mapas (MapServer, GeoServer, QGIS Server, etc.).
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•

Utilización dun servizo de publicación
publicaci na nube (ArcGIS Online,
ne, Carto, QGIS Cloud, gvSIG
Online...),, existindo varias opcións baixo distintas modalidades (PaaS - Platform as a
Service, SaaS - Software as a Service).

A alternativa de utilizar o servizo de publicación de datos espaciais da Deputación descártase a
priori,
iori, pola situación de dependencia que suporía para o Concello e a limitada capacidade de
decisión respecto dos aspectos funcionais e técnicos.
API publicación,, Portal OpenData e Xeoportal
A plataforma publicará, con carácter xeral,
xeral os seus servizos mediante un API baseado nun
estándar de interoperabilidade, preferiblemente API-REST,
API REST, diferenciando as funcionalidades
de:
•

•

Administración e xestión simple (creación e edición dos modelos de datos, definición
de capas, asignación de fontes de información, definición
efinición de consultas e informes,
utilidades sinxelas de análise, etc.). Este API non pretende substituír ás ferramentas
específicas de administración dos distintos compoñentes da plataforma, se non
ofrecer unha alternativa para tarefas básicas a través dee API que permita
automatizalas.
Consumo. Destinado á publicación da información que será utilizada polos servizos
intelixentes.

Os diferentes conxuntos de datos (datasets) e mapas que se vaian definindo no modelo de
datos cidade exportaranse a través dunha
dunha plataforma de portal de datos. A solución máis
popular é a plataforma free open source CKAN, pero admitiranse outros sistemas semellantes.
Dado o enfoque API-First
First dos sistemas OpenData (orientados á comunidade de
desenvolvemento), tanto a información como
como a experiencia de uso resultan moi técnicas,
complexas e pouco apropiadas para o resto de usuarios, polo que convén engadir unha capa
de máis alto nivel, baseada nun CMS estándar (WordPress, Drupal, etc.), para a publicación
publicaci da
información relevante para a cidadanía. Esta é a solución que se está a empregar
habitualmente noutras cidades con portais OpenData baseados en CKAN. Deste xeito ó usuario
estándar (non programador) dispón dunha interface máis intuitiva, ferramentas de
navegación, etc.
Algunhas das solucións de publicación de mapas, como ArcGIS Online, ofrecen funcionalidades
avanzadas como a creación de aplicacións baseadas en mapas. En caso de optar por unha
solución deste tipo, pode resultar de interese combinar no xeoportal ambos sistemas
(CKAN+CMS,
CMS, ArcGIS Online) para obter as vantaxes de cada un deles.
Tamén formará parte do alcance deste apartado a implantación dun mecanismo automatizado
de federación dos datos abertos publicados co portal datos.gob.es.
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Panel control cidade
O panel de control da cidade enténdese como unha ferramenta de apoio á tramitación e á
toma de decisións, transversal ó conxunto do Concello, e coa finalidade principal de
representar a información en relación co territorio.
O panel é unha ferramenta fundamentalmente de consulta; non se pretende incorporar
capacidade de edición dos datos, fóra dalgunhas operacións moi concretas como pode ser a
situación manual dunha entidade no mapa. Pola contra, as tarefas de edición realizaranse
realizar
coas
respectivas ferramentas específicas de cada servizo.
Dende o punto de vista técnico, a solución deberá ser unha aplicación Web que tan só requira
dun navegador estándar (sen instalacións ou descargas adicionais), e que sexa adaptable
(responsive). Os motivos para esta elección son:
son
•
•
•

Deste xeito os usuarios que teñan que realizar traballos en campo (inspeccións,
inventarios, etc.) poderán facelo dende
den os seus dispositivos móbiles.
A solución Web resulta preferible no entorno de traballo baseado en cliente lixeiro que
se está a despregar no Concello.
Resulta máis sinxelo implantar un acceso unificado (unha única autenticación) a través
das funcionalidades SSO de Gestiona.

Asemade, a solución deberá estar baseada en tecnoloxías estándar actuais de
desenvolvemento de aplicacións Web (HTML5, CSS3, Javascript/Typescript, etc.) e construída
sobre frameworks, librerías e/ou compoñentes estándar de ampla difusión (por exemplo
Angular,
lar, OpenLayers, Leaflet...).
Como exemplo, a seguinte imaxe pertence ó panel control cidade integrado coa aplicación de
xestión de expedientes do Concello de Vigo (cliente pesado de escritorio, non Web):
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Doutra banda, a seguinte imaxe
im
presenta un mockup dun posible panel de control en
tecnoloxía Web (fonte: proxecto Smart Government presentado á convocatoria FederFeder
Interconecta 2015 do CDTI polo consorcio integrado por Tecnocom, Imatia, Queres, Ofica,
Eirea Institute).

O panel consta dos
os seguintes elementos:
eleme
1. Mapa. Permite visualizar as distintas capas seleccionadas no orde indicado. Os estilos
de representación das mesmas formarán parte da definición, buscando un elevado
grao de automatización (estilos por defecto). O mapa ofrece un conxunto de
ferramentas (1A) para navegación (zoom, pan),
pan), selección, medición, etc. e unha
función de busca (1B) que deberá permitir, con carácter
cter xeral, a consulta por
coordenadas,
ordenadas, referencia catastral e dirección
ón postal; e a definición de consultas
específicas para determinadas capas
capas a través de criterios como o código de
expediente, os datos do interesado, etc.
2. Listado de capas seleccionadas, especificando a ordenación e o nivel de transparencia.
3. Listado de capas dispoñibles, clasificadas segundo unha estrutura de categorías multimulti
nivel.
4. Mapas dispoñibles: un conxunto de capas ordenadas xa definido, que responde a unha
necesidade funcional habitual.
5. Operacións dispoñibles (opcional, xa que ó restrinxir o panel a operacións de consulta
perde gran parte do seu sentido).
App cidadanía
O uso de Internet a través de dispositivos móbiles hai xa tempo que superou en volume ós
accesos dende
nde ordenadores de escritorio. De feito, moitas
moitas páxinas e aplicacións Web
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deséñanse na actualidade baixo o paradigma Mobile-First:
Mobile First: os sistemas deben ser adaptables
ada
e
funcionar baixo ambos contextos (escritorio e dispositivo móbil), pero dáse prioridade ó móbil.
Por este motivo resulta axeitado poñer a disposición da veciñanza un amplo conxunto de
servizos mediante unha app para os seus dispositivos móbiles.
Doutra banda, a situación máis habitual ata agora en canto a apps municipais consiste en un
ecosistema de pequenas aplicacións individuais,
in
independentes entre si e enfocadas a
cadanseu obxectivo. Fronte
onte a esta dispersión, existe a alternativa de integrar todos
t
os servizos
nunha única app, facilitando o uso (ó compartir unha interface común), a actualización da
mesma por parte do usuario e o mantemento e evolución do sistema por parte da entidade.
Este enfoque é o desexado para a app municipal do Concello de Ponteareas.
Tecnicamente,
cnicamente, esixirase o soporte das dúas plataformas máis estendidas (Android e iOS). Os
provedores poderán optar por aplicacións nativas ou Web. En todos os casos deberán
utilizarse tecnoloxías, frameworks de desenvolvemento, librerías e compoñentes
compoñentes estándar e de
ampla difusión.
Valorarase de xeito especial a facilidade para a evolución da app, fundamentalmente
engadindo novos contidos e servizos, xa que se pretende facer crecer o sistema a medida que
o Concello vaia avanzando na implantación
implantació da súa estratexia TIC.
En canto os contidos a incluír, sempre dentro dun deseño ampliable que permita incorporar
con facilidade novos elementos no futuro, os elementos previstos de inicio son os seguintes:
•
•
•
•
•
•
•

Novas.
Anuncios, edictos e avisos.
avisos
Axenda de eventos, con capacidade de filtrado por áreas temáticas (destacados,
deportes, cultura, axenda do alcalde, etc.)
Información meteorolóxica.
Información de trafico.
Rueiro da cidade cos distintos recursos clasificados por capas.
Puntos e servizos de interese turístico (restaurantes, hoteis, ocio, comercio, etc.).

A imaxe que segue corresponde á app do Concello de Vigo, deseñada baixo o mesmo enfoque
descrito con anterioridade, e que entrou en funcionamento no mes de decembro do ano 2018.
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Servizos necesarios
Ademais dos compoñentes tecnolóxicos identificados no epígrafe anterior, a posta en
funcionamento do sistema precisa dun conxunto de servizos que se describen de seguido.
Depuración do rueiro
Resulta imprescindible como paso preliminar para abordar
abordar calquera tipo de iniciativa Smart a
elaboración dun rueiro oficial xeorreferenciado co maior grao de exactitude posible, xa que a
través da posición do par rúa/número establécese a situación de moitas outras entidades.
En base á información dispoñible como resultado da diagnose, o autor entende que o servizo
responsable da xestión do rueiro oficial do Concello (habitualmente son os servizos de
Estatística ou Policía Local, probablemente o primeiro no caso de Ponteareas) non está na
actualidade a manter unha cartografía xeorreferenciada, xa que para elo precisaría dun
software específico GIS (ou cando menos CAD) que non foi mencionado nas entrevistas. Polo
tanto cabe supoñer que a xestión do rueiro faise mediante información alfanumérica, sen as
correspondentes
ndentes referencias no mapa.
Se en efecto non existe o antedito rueiro oficial en formato GIS, unha alternativa para a
confección do mesmo pasa pola utilización como base do rueiro facilitado pola Dirección Xeral
do Catastro (FICC),, e a depuración deste en base á información alfanumérica doutros sistemas
(Padrón, Xestión Tributaria) que se entende actualizada. Tamén cabe a posibilidade, no seu
caso, de dixitalizar un rueiro oficial en formato papel como unha fonte adicional.
adicional O volume de
traballo necesario vai
ai depender da exactitude dos datos do Catastro, e podería incluso requirir
de traballos de campo, se ben cabe establecer diferentes fases cunha mellora progresiva do
nivel de detalle.
Resulta importante prestar atención ó necesario mantemento do sistema con posterioridade á
posta en marcha, xa que o rueiro é un elemento vivo e en constante evolución, que precisa
dun esforzo de mantemento continuo.
Como aplicación, o responsable da tarefa de depuración precisará dun cliente GIS, como
calquera outro usuario que realice traballos de edición de datos xeográficos.
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Algúns provedores ofrecen o servizo de depuración e mantemento como parte do proxecto de
sistema de información territorial.
Cartografía base
De xeito similar, resulta imprescindible contar cunha cartografía
cartografía de referencia en algún
formato GIS estándar que inclúa cando menos a información topográfica para o conxunto do
territorio, nunha escala común
ún de referencia.
Asúmese a existencia de distintos recursos de carácter cartográfico, resultado de varios
levantamentos
evantamentos topográficos realizados por distintas empresas,
empresas, procedentes doutras entidades
como a Deputación ou a DG Catastro, etc.
etc Cabe polo tanto esperar que sexa necesario
homoxeneizar e transformar modelos de datos, formatos e/ou escalas, optimizar tamaños
tam
de
arquivos e posiblemente tamén aparezan zonas non actualizadas que precisen dalgún traballo
topográfico, mobile mapping, restitución mediante fotogrametría ou integración de
levantamentos de terceiros.
O alcance e orzamento necesario para a elaboración
elaboración desta cartografía de referencia precisa da
análise en profundidade do material existente polo que pode ser recomendable a realización
dunha pequena auditoría ou a solicitude de presuposto a algunha empresa especializada.
Como no caso do rueiro, trátase dun traballo continuo que non remata coa posta en marcha
do proxecto, polo que precisa dun plan de mantemento e evolución.
Capas de información xeográfica
O sistema permitirá a incorporación progresiva de capas de información que os usuarios
poderán utilizar
zar para obter a información específica que precisen. Dentro do alcance do
proxecto definirase un listado das principais capas que deberán estar operativas no momento
da posta en marcha do sistema. As posibilidades son case ilimitadas (por exemplo o Concello
Concel
de Vigo conta na actualidade con máis de 300 capas distintas dispoñibles), pero algunhas das
máis relevantes poderían ser:
•
•
•

Parcelas e edificios (catastro): a partir do FICC da DG Catastro.
Planeamento: en base ó novo PXOM de Ponteareas, actualmente en exposición
pública (pode consultarse na Web municipal).
Inventario de bens municipais: disponse dos inventarios facilitados pola Deputación de
Pontevedra como resultado do proxecto DepoGAP, que inclúe a información de máis
de 50 tipos de activos. Este inventario
inventario precisa dun proceso de depuración e
actualización xa que realizouse no ano 2016 e nunca foi validado polo Concello. Estes
traballos forman parte da actuación denominada "Unidade de Procesos,
Procesos Calidade e
Inventario", que se describe no seguinte capítulo.. Entre os activos inventariados
atópanse:
o Bens inmobles: edificios (administrativos, culturais,
is, docentes, asistenciais...),
asistenciais...
cemiterios, instalacións deportivas, parques e outros.
o Mobiliario turístico e urbano.
urbano
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Auga potable: captación, ETAP, depósitos, redes
redes de distribución...
distribución
Augas residuais: EDAR, redes de saneamento, colectores, etc.
Estradas e outras infraestruturas.
infraestruturas
Rede eléctrica: puntos de subministro, cadros de alumeado, subestacións,
CTs...
o Vertedoiros, contedores de lixo, rutas de residuos.
residuos
o Redes de gas.
o Redes de telecomunicacións.
telecomunicacións
o E así ata 55 tipos de activos inventariados, cada un deles coa súa
correspondente ficha de datos.
datos
Actividades económicas: empresas, locais comerciais, locais baleiros, inspeccións. Os
datos iniciais poden obterse a través da AEAT (IAE), directorio municipal de empresas,
licencias de actividade (a través da referencia catastral) ou INE (padrón
adrón). Mediante
unha táboa de equivalencias establecerase unha tipoloxía de acordo coas necesidades
do Concello a partir da taxonomía do IAE (demasiado complexa), o que permitirá
elaborar mapas temáticos con distintos propósitos.
Poboación: a partir da información xestionada polo Departamento de Estatística
(prevista
prevista a entrada en produción do sistema Aytos,, substituíndo ó actual
actua Absis,
mediante convenio coa Deputación).
Expedientes: a información obterase a partir do sistema de xestión de expedientes
municipal (Gestiona), mediante un proceso de sincronización que, facendo uso da API
de Gestiona, traslade os datos relevantes de cada
cada expediente ó modelo de datos da
cidade. Utilizarase a referencia catastral ou, na súa ausencia, a dirección postal para a
situación automática do expediente no mapa. Na actualidade Gestiona non utiliza un
rueiro normalizado (o
o fabricante leva tempo anunciando a próxima implantación dun),
polo que cabe esperar a aparición de conflitos, que, en función da súa natureza e
volume, poden requirir unha intervención
intervención manual ou automatizada mediante, por
exemplo, o mapeado dos datos.
Tributos: dado que o Concello de Ponteareas ten delegada a xestión dos principais
tributos no ORAL, será necesario coordinar e definir conxuntamente con este
organismo un mecanismo de traslado dos datos,
datos que dependerá en primeiro termo
das posibilidades do software utilizado polo ORAL.
ORAL. No caso máis desfavorable
enténdese que como mínimo disporase dunha exportación periódica dos distintos
padróns en formato dixital (Excel, CSV, ou similar).
Incidencias:
cias: a partir do sistema GECOR unha vez se poña en marcha.
Información procedente das redes
red de sensores das concesionarias.
Información de uso das instalacións protexidas mediante as novas pechaduras
electrónicas (a través da API proporcionada polo
pol provedor).
Información relativa ós usuarios dos novos servizos ofrecidos a través da Web
municipal
al (reserva de instalacións, participación cidadá).
Sinalizacións de tráfico.
Mapas de ruídos.
o
o
o
o

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
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Formación e soporte ós usuarios
O Concello de Ponteareas non dispón na actualidade de persoal cualificado no manexo de
sistemas de información xeográfica (nin sequera en Urbanismo), polo que a posta en marcha
da plataforma Smart deberá ir acompañada das sesións formativas necesarias e dun
du servizo de
soporte ós usuarios.
Dado que o panel de control da cidade enténdese como unha utilidade complementaria a
Gestiona e de carácter transversal para todo o Concello, precisarase unha formación global
para o conxunto do persoal a nivel de usuario de consulta. A facilidade de uso e aprendizaxe da
ferramenta será un factor relevante na avaliación da mesma.
Será necesaria asemade unha formación específica,
específica moito máis intensiva, para os usuarios
editores (5-10) e administradores
nistradores (2-3).
(2
Consideracións sobre
obre a licitación e o orzamento
En primeiro lugar, cabe salientar a magnitude dos intervalos de prezo que recollen as ofertas
dos provedores, alegando a indeterminación nos servizos. Esta circunstancia fai que as
propostas recibidas sexan pouco determinantes
determinantes cara a estimación do prezo de mercado.
Doutra banda, moitos provedores estruturan as súas propostas en base a solucións ou
módulos verticais, que non se aliñan excesivamente ben co enfoque proposto para o Concello
(máis flexible e orientado ó crecemento futuro).
Tamén resulta importante sinalar que os importes asociados cos proxectos Smart resultan, en
xeral, demasiado elevados. Sempre en opinión do autor, o mercado das solucións Smart ven
operando nunha especie de burbulla que comeza a amosar síntomas de
de chegada ó seu límite
(como indica por exemplo a magnitude das baixas nas recentes licitacións).
Por último, a enorme diversidade das solucións (arquitecturas, enfoques, funcionalidades) fai
difícil a comparación entre
re elas en termos de orzamento.
Por estes motivos,, a proposta do autor consiste en establecer o alcance desexado para o
Concello de Ponteareas, e calcular o orzamento como suma dos distintos elementos, aínda que
sexa sumando partidas de distintos provedores.
Existen dous eixos
xos importantes na definición, ó máis alto nivel, da solución, para os que debe
atoparse o punto de equilibrio óptimo para os intereses do Concello. Estes eixos son o balance
entre plataforma e contidos/servizos e o balance entre desenvolvemento interno e externo.
O enfoque da solución debe responder a unha estratexia global que se estenda no medio e
longo prazo. Por este motivo, prefírese unha solución de tipo plataforma (xenérica,
(
aberta,
flexible e ampliable)) que unha ou varias solucións verticais (pechadas e específica
ecíficas para unhas
situacións concretas). Doutra banda, as plataformas resultan máis complexas e precisan dun
investimento maior na estrutura de base. O risco, polo tanto, consiste que o custo da
plataforma (que non aporta ningún valor real sen os contidos)
contido sexa desproporcionadamente
alto en relación cos servizos implantados sobre a mesma.
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Para minimizar este risco, existen varias posibilidades de actuación:
•
•
•

Renunciar,, cando menos temporalmente, a compoñentes da plataforma que non
sexan necesarios de maneira
manei inmediata.
Planificar distintas fases e ampliar a plataforma
plataforma a medida que se alcancen
alcance os fitos.
Definir e poñer en marcha unha estratexia para a incorporación progresiva e continua
de contidos.

En relación con este último punto, débese considerar o segundo
segundo aspecto: o balance entre
desenvolvemento interno e externo:
•

•

A opción interna ten os inconvenientes da inexperiencia (o Concello non conta na
actualidade con persoal cualificado nesta materia) e as
a dificultades
dificultade inherentes á
contratación de persoal.
A opción
ción externa resulta considerablemente
consider
máis custosa e non xera coñecemento no
Concello, polo que está condenada a perdurar no tempo. Tamén pode implicar certos
problemas de dependencia respecto do provedor.
provedor

Á vista da situación, en opinión do autor a opción
opción óptima para o Concello sería unha solución
híbrida.
Tendo en conta todas as consideracións anteriores, proponse o seguinte enfoque:
•

•

•

(Opcional) Contratar unha auditoría específica por parte dunha empresa especializada
en GIS, que permita resolver a incerteza sobre o volume dos servizos necesarios
(especialmente en relación coas capas), validar a solución proposta e, en xeral, aportar
unha directriz experta.
Contratar a unha empresa especializada en GIS (preferiblemente unha consultora e
non unha empresa
esa de software, para evitar un aliñamento prematuro cunha solución
específica) a depuración ou creación do rueiro oficial e a cartografía de referencia.
Estes dous elementos resultan críticos para o conxunto do proxecto. Se o investimento
necesario para estes
stes traballos resulta moi elevado (por exemplo se son necesarios
múltiples levantamentos topográficos), definirase un obxectivo parcial que encaixe no
orzamento e posporase a unha segunda fase á finalización das tarefas de depuración.
Contratar un técnico junior (perfil técnico con coñecementos de GIS pero experiencia
limitada, adscrito ó departamento de Informática) para que participe activamente no
proxecto de implantación da plataforma en calidade de administrador/responsable do
sistema/usuario de referencia.
referencia. Esta persoa será a encargada no futuro da formación
interna, soporte de primeiro nivel,
nivel administración e xestión, creación de novos
contidos (mapas, capas, informes, consultas, datasets, etc.) así como de impulsar a
evolución do sistema. No medio prazo,
azo, unha vez completada a fase inicial de creación
dos contidos máis relevantes, as tarefas de xestión da plataforma non deberían ocupar
máis do 50% do tempo desta persoa, polo que podería
podería por exemplo ocupar o rol da
praza de técnico para Informática que está pendente de cubrir.
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•

•

•

Licitar a plataforma cos módulos descritos nos epígrafes anteriores, incluíndo un
conxunto representativo pero limitado de contidos: capas, indicadores,
indicadores servizos (os de
maior impacto).
En caso necesario, pódese eliminar,
eliminar reducir no seu alcance ou pospoñer algún dos
elementos: os de menor prioridade serían a implantación da app para a cidadanía, o
portal OpenData ou algún dos demostradores previstos.
Polo que respecta ó hardware, o equipamento necesario para o servidor depende da
arquitectura
uitectura elixida. Como a referencia de presuposto que se está a considerar opera
en modo SaaS (co custo xa incluído no mantemento anual), e dado que en calquera
caso o importe do hardware será baixo en comparación co total do proxecto, non se
vai incluír no modelo presentado de orzamento unha partida para servidor.

Baixo este enfoque, o orzamento do proxecto podería ser o seguinte (todos os importes sen
IVE, e debe terse en consideración que os importes indicados son estimacións con amplo
marxe de erro; precísanse
ecísanse máis ofertas para ter unha imaxe máis detallada):
Concepto
Auditoría GIS
Depuración rueiro e cartografía de
base

Importe
5.000 €
20.000 €

Plataforma (licencias, implantación,
formación, mantemento e soporte 1
ano), incluíndo:
Capa adquisición
Modelo datos
Sistemas auxiliares
Portal OpenData
Xeoportal
Panel control cidade
App servizos cidadanía
Demostradores redes de sensores
(x3: limpeza, alumeado, tráfico)
Servizos creación de capas e
indicadores (10 capas e 10
indicadores)
Mantemento e soporte anual (1 ano)

Contratación responsable GIS (1 ano
e medio)

Notas
Opcional
Referencia Absis: 10.000€
10.000 (só
rueiro e limitando alcance)

75.000 €

Elixible DUSI
5.000€
0-20.000€
(segundo se
consideren tarefas
propias do
Concello ou non)
75.000€

30.000 €

30.000€

30.000 €

30.000€

Con moita probabilidade suporá
desenvolvemento a medida
10.000€ c/u

25.000 €

25.000€

19.200 €

0

50.000 €

50.000€

254.200 €

215.000€

Referencia Absis:
30.000€
€ licencias
30.000€
€ servizos implant.
40.000€
€ elementos non incluídos
na proposta

Referencia Absis:
35.000€+15.000
€+15.000 (outros)
Referencia Absis:
Custo anual = 12% do importe
total do proxecto
O período do contrato (18 meses)
é o que requiriría dedicación
total.
Salario: 2.000€
2.000 brutos anuais

TOTAL
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Os importes indicados reflicten unha baixa respecto da proposta recibida de aproximadamente
un 25%, en parte para incorporar o efecto da presumible baixa na licitación, e en parte polo
posicionamento a nivel de prezos da empresa ofertante no mercado.
Con todo, o cumprimento da norma UNE178104 é un requirimento que limita as potenciais
solucións ás plataformas das grandes empresas tecnolóxicas (de feito, a solución de Absis non
o cumpre) que tamén son as máis custosas.

Relación de contactos con terceiros

Data
25/05/18

Entidade
Wellness

30/05/18
03/07/18

Absis
Dpto. Novas Tecnoloxías
Deputación Pontevedra

31/08/18

Concello de Vigo

13/03/19

Absis Berger-Levrault
Levrault

Obxecto
Visita comercial e recepción proposta xenérica (que
non se axusta ó enfoque aquí presentado)
Visita comercial
Entre outros temas, tratouse a situación dos
inventarios resultado do proxecto DepoGAP e as
posibilidades de uso da infraestrutura GIS da Depo
Visita e demostración da solución de Vigo. Asistiron
varios concelleiros e máis Víctor Varela
Recepción proposta e presuposto para sistema de
información territorial
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Unidade de procesos, calidade e depuración do inventario patrimonial
Número e Título
12. Unidade de procesos, calidade e depuración do inventario patrimonial
Resumo do alcance
Incorporación dunha persoa de perfil técnico, a tempo completo por un prazo de 3 anos, que
asuma as tarefas de deseño, lanzamento e obtención da masa crítica nos
no ámbitos da
metodoloxía e protocolos, definición de procedementos, catálogo de trámites, difusión e
formación Gestiona, portal de transparencia, participación cidadá e depuración do inventario
patrimonial
Orzamento estimado
Orzamento elixible DUSI
200.000€
€ (consultora externa)
100% cunha axeitada definición do programa
100.000€ (funcionario interino por programa)
Prazos relevantes
Dependencias doutras actuacións
3 anos de duración do programa
N/A
Principais servizos involucrados
Réxime Interior, Secretaría, Contabilidade, DUSI, Informática
Outras consideracións

Xustificación da necesidade
Como xa se expuxo no informe precedente de diagnose da situación actual do Concello de
Ponteareas, unha das principais carencias detectadas corresponde coa inexistencia dun
catálogo
o de procedementos do Concello.
O catálogo, como instrumento metodolóxico, persigue dous obxectivos:
•

•

A simplificación da complexidade intrínseca do procedemento (textos lexislativos,
diferentes casos de uso, estrutura da organización, aplicación das tecnoloxías) para
facela máiss accesible para os usuarios, internos e externos.
A incorporación das peculiaridades da entidade: tipos e subtipos, trámites opcionais,
fases, usuarios ou servizos responsables, requirimentos de documentación,
ordenanzas municipais, políticas de arquivo, etc.

Este catálogo debe entenderse como unha utilidade
utilidade metodolóxica, non como un
desenvolvemento ou aplicación informática adicional. As funcionalidades aportadas pola
ferramenta de administración electrónica e sede electrónica implantada no Concello
(Gestiona) son suficientes para a súa posta en funcionamento.
funcionamento. Trátase de xerar, organizar e
engadir contido de calidade que permita obter o máximo proveito desas funcionalidades.
A implantación do catálogo supón importantes vantaxes. A nivel interno:
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•

•

•

•
•

Mellora a calidade global da tramitación, mediante un conxunto de boas prácticas
xerais (criterios de tipificación e nomenclatura, comunicacións e avisos, aseguranza da
calidade dos datos, etc.).
Obriga, durante a súa elaboración, a facer unha reflexión sobre o xeito no que se está
a realizar o traballo, permitindo detectar ineficacias, erros, ambigüidades e outros
problemas ou riscos actuais ou potenciais.
Contribúe a difundir o coñecemento funcional (que no caso de Ponteareas atópase
moi concentrado nun reducido conxunto de persoas)
persoas) entre os restantes usuarios,
favorecendo a súa autonomía, co conseguinte efecto sobre a produtividade (tanto
deles como dos usuarios expertos, que reciben menos consultas).
Constitúe un punto centralizado da información relativa ó procedemento.
procedemento
Supón un recurso formativo ideal para usuarios sen experiencia.

Respecto dos usuarios externos, o catálogo contribúe a mellorar a súa experiencia de servizo,
con información máis precisa e detallada, recursos de utilidade (formularios específicos, vídeos
explicativos)
vos) e un maior grao de transparencia. Tamén permite detectar necesidades (por
exemplo, qué tramites reciben máis consultas) e actuar en consecuencia na procura dunha
maior eficiencia.
A creación e evolución deste catálogo de procedementos presenta numerosos
numeros elementos en
común, tanto no perfil do responsable como na natureza e requirimentos das tarefas, con
outras actuacións que se engloban dentro dos obxectivos do Concello no ámbito TIC (e, na
maioría dos casos,, dentro do proxecto DUSI), e que tamén precisan
p
an duns contidos que
complementen ós sistemas informáticos.
informáticos Por este motivo resulta razoable ampliar o alcance
deste servizo para incluír tamén estes outros elementos, entre os que pódense salientar:
•

•

Creación de contidos formativos e divulgativos en relación
relación coa administración
electrónica,
ónica, en particular co sistema de xestión de expedientes e a sede electrónica
(Gestiona), dirixidos tanto a usuarios internos (manuais, modelos tipo, difusión de
novidades, soporte de primeiro nivel) como externos (vídeos explicativos
expli
sobre os
trámites máis habituais).
Mellora do catálogo de tramites da sede electrónica (neste caso "catálogo" fai
referencia á listaxe que se presenta na sede e non debe confundirse co instrumento
metodolóxico do que se falou nos parágrafos anteriores). Na actualidade o catálogo
inclúe un gran número de trámites, pero en realidade só as queixas e suxestións teñen
unha tramitación electrónica específica.. Todos os demais trámites seguen a instancia
xenérica, polo que non existe tipificación previa da solicitude (e polo tanto ten que
resolverse no rexistro,
rexistro, con intervención humana e no horario de oficina),
oficina non se
ofrecen formularios que capturen os datos directamente (duplicidade de traballo e
posibilidade de erros), non se cotexa a documentación conforme a unha lista, etc. O
obxectivo é ir aumentando progresivamente o número de trámites con posibilidade de
presentación telemática real.
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•

•

•

Definición dos protocolos para a utilización efectiva do
o novo módulo de participación
cidadá que se está a implantar no ámbito da renovación da Web municipal. Estes
protocolos fan referencia a tarefas como a publicación e seguimento
imento de propostas e
enquisas, elaboración de informes sobre as mesmas, coordinación coa área económica
en relación cos orzamentos,
orzam
labores de moderación, etc.
Recolección, edición e/ou creación dos contidos para os distintos apartados do novo
portal de transparencia, así como o seguimento e mellora dos índices de valoración da
mesma.
Depuración do inventario patrimonial, nos ámbitos
ámbitos legal (revisión e recolección da
documentación
ón acreditativa, mantemento dos rexistros, etc.),
etc. económico/
ómico/contable (a
través do novo módulo de xestión de activos que se ten previsto adquirir) e xeográfico
(mediante ferramentas GIS, tomando como punto de
de partida os activos
xeorreferenciados elaborados pola Deputación).

Por último, unha
nha potencial derivada interesante desta actuación no medio ou longo prazo
podería ser a obtención dalgunha certificación de calidade (ISO 9001, por exemplo), algo
menos habitual
ual no sector público que na empresa privada, pero de aplicabilidade en calquera
caso.
Liñas mestres da solución
olución proposta
A solución que se propón pasa pola incorporación dunha persoa de perfil junior, con
coñecementos funcionais (xestión de AAPP) e técnicos
técnic (aplicacións
icacións relacionadas co posto) e
habilidades persoais para o trato cos usuarios.
Este posto
osto dependería xerarquicamente da Concellería de Réxime Interior, que é a que
engloba dun xeito máis completo os distintos ámbitos de actuación. Alternativamente,
Alternativament podería
depender da Secretaría Xeral.
As áreas de actuación previstas para o posto son:
•
•
•
•
•
•
•

Definición e implantación de protocolos e metodoloxías.
Definición de procedementos de tramitación.
Revisión e mellora do catálogo de trámites da sede electrónica.
Lanzamento do módulo de participación cidadá.
Lanzamento do novo portal de transparencia.
Posta en marcha do novo módulo de inventario patrimonial.
Formación e difusión en relación cos puntos anteriores.

O enfoque operativo do posto é orientado a proxectos. Para cada un dos ámbitos anteriores,
estableceranse obxectivos, estruturados en distintos niveis de profundidade e/ou fases. Cada
un deles corresponderase cun proxecto, co seu alcance e prazo estimado. O equipo de
goberno ou unidade responsable do posto terá liberdade para dar prioridade a uns proxectos
ou outros en función das necesidades, os resultados dos proxectos xa rematados, etc.
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Requisitos do posto
Como no caso do responsable de administración electrónica, o perfil require compoñentes
tanto
to técnicas como funcionais. Pero, a diferenza daquel, no presente caso considérase que,
pola natureza das tarefas a desenvolver, debe ter prioridade o coñecemento funcional.
Por este motivo requírese unha titulación mínima de grao en Dirección e Xestión Pública,
P
ou
estudos equivalentes.
oñecementos técnicos e experiencia demostrable, cun nivel mínimo de
Precísanse tamén coñecementos
usuario avanzado,, coas seguintes aplicacións:
Obrigatorias:
•
•
•

Sistemas de xestión de expedientes e sede electrónica, preferiblemente Gestiona.
Software de contabilidade para administracións públicas.
Ofimática.

Opcionais:
•
•
•
•
•

Outros sistemas relacionados coa e-administración:
e administración: participación cidadá,
transparencia, voto electrónico, etc.
Outros módulos relacionadas coa área económica: recadación, tesourería, oficina
virtual tributaria, xestión patrimonial, xestión de subvencións...
Sistemas GIS,, a nivel de cliente/edición de datos xeoespaciais.
Sistemas CMS (en particular baseados en Drupal).
Edición de formularios Web.

A semellanza do responsable de administración electrónica, moitas das tarefas supoñen a
introdución de cambios de gran calado na organización e polo tanto precisan dunha axeitada
xestión deste cambio, como factor crítico para o éxito dos proxectos. O posto require tamén
unha interacción
ión continua e profunda cos usuarios (formación, difusión, recolección de
información e documentación, etc.). Precísanse polo tanto motivación
motivación e intelixencia
emocional.
Relación de tarefas e responsabilidades
Presentamos de seguido a relación das distintas tarefas que van ser responsabilidade do posto,
agrupadas por áreas de actuación.
En relación coa vertinte de procedementos:
•

Definición de protocolos e metodoloxías para mellorar a calidade da información e
documentación asociada á tramitación (en Gestiona):
o Definición de estruturas axeitadas de organización da documentación, para os
distintos e diversos casos de uso: almacén documental, documentación
compartida entre un determinado grupo de usuarios (por exemplo un
departamento ou servizo), expedientes con periodicidade (por exemplo
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•

•

convocatorias ou eventos anuais), expedientes que engloban a outros (por
exemplo convocatorias/solicitudes, ou programas complexos como DUSI),
documentación formativa ou de apoio, etc.
o Criterios para o nomeamento de arquivos e directorios. Avaliación da
posibilidade de modificar elementos xa existentes para adaptalos ós novos
criterios (cando menos nos casos de maior impacto).
o Protocolo e requirimentos para a introdución de datos (comprobación da
existencia previa do dato, tipificación, validacións, datos obrigatorios, uso de
abreviaturas, maiúsculas, etc.) en aspectos como os terceiros, as fichas de
datos básicos dos distintos tipos de expediente, etc.
o Vixilancia da calidade destes datos e correccións nos casos necesarios
(eliminación de duplicados, introdución de datos vacantes, etc.).
Definición de procedementos:
o Identificación da necesidade e asignación de prioridades (en coordinación co
responsable do
d servizo).
o Modelado do procedemento coa axuda dun usuario experto (ámbito e
alcance, fluxo de trámites, responsables de cada tarefa, etc.).
o Elaboración dun documento/guía co resultado do traballo anterior e máis
outra información complementaria útil para os usuarios (casos de uso,
resolución de dúbidas frecuentes,, diferenzas coa tramitación anterior, etc.).
o Elaboración ou adaptación dos modelos de documento para a vinculación
automática de datos en Gestiona.
o Definición no seu caso de circuítos de tramitación
tramitación para automatizar
determinadas tarefas.
Depuración e modernización do catálogo de trámites na sede electrónica:
o Revisión da información actual (que é a que aportou Espublico durante a
implantación de Gestiona): necesidades de actualización, detección de
aspectos xenéricos, cuestións específicas locais ou autonómicas, etc.
o Revisión dos trámites incluídos na listaxe:: procedementos que non existen en
Gestiona (como a "Benvida á Comunidade" ou bautizo civil); procedementos
que inclúe o catálogo por defecto pero
pero que por unhas e outras razóns non se
tramitan no Concello; procedementos que correspóndese con varios no
catálogo (o Concello tramita un tipo xenérico que engloba a varios),
varios ou á
inversa (o Concello considera distintos tipos dentro do mesmo procedemento
do catálogo), etc.
o Incorporación de información específica
específica do Concello de Ponteareas: centros e
datos de contacto, horarios de atención ó público, prazo estimado de
resolución do trámite, documentos específicos (por exemplo PDFs coas
ordenanzas de aplicación
aplica
ó trámite).
o Mellora das posibilidades de tramitación telemática, mediante formularios
online, listaxes de documentación necesaria para o trámite, incorporación da
posibilidade de pago electrónico, etc.
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•

•

Actividades de difusión e formación en relación cos elementos anteriores: creación de
contidos (documentación, vídeos), sesións formativas, soporte de primeiro nivel a
usuarios internos.
Seguimento do grao de implantación das medidas, e, no seu caso, iteración dos
procesos de mellora ata chegar á súa aplicación real na práctica.

En relación cos contidos do portal de transparencia:
transparencia
•

•
•

•
•
•

Configuración do novo módulo: estrutura dos contidos conforme á lei, tipoloxía das
páxinas en función dos contidos, creación de modelos de páxina cos elementos
comúns de formato
o (lendas, logotipos, etc.), permisos de usuario, etc.
Revisión e recolección de documentación existente.
Elaboración dun plan para completar os apartados inexistentes ou que non estean
este
cubertos satisfactoriamente, tendo en conta: esforzo necesario, dispoñibilidade
dispoñ
dos
recursos, prioridades indicadas polo equipo de goberno, incidencia sobre os índices
oficiais de transparencia, etc.
Creación dos contidos que non existan na actualidade (redacción dos documentos,
incorporación de imaxes ou diagramas, ligazóns ou referencias, etc.).
Realización de posibles axustes nos
nos procesos de integración con Gestiona para a carga
de documentación asociada á tramitación.
Optimización do rating de transparencia do Concello.

No ámbito do novo módulo de participación cidadá que se vai incorporar
ar ó novo sitio Web do
Concello, deberá definir e implantar os protocolos necesarios para:
•
•
•
•
•
•
•
•

Creación de entradas relativas a propostas ou enquisas xeradas polo Concello.
Coordinación coa área económica en relación cos orzamentos participativos.
participativ
No seu caso, aprobación de propostas ou enquisas procedentes de usuarios externos.
Recollida e presentación dos resultados das distintas iniciativas.
Elaboración de informes ou estatísticas en relación co uso do módulo de participación.
Resolución de dúbidas.
Tarefas de moderación.
Difusión da nova canle de participación.

Por último, respecto da depuración do inventario patrimonial:
•
•
•
•
•

Revisión da situación actual, a nivel tanto de rexistro legal como contable.
Busca e recolección da documentación acreditativa
acreditativa existente no Concello.
Tramitación de solicitude
olicitudes de documentación en poder doutras
outras entidades.
Seguimento de procesos alternativos de xustificación da titularidade en caso de que
non sexa posible atopar a documentación.
Alta dos distintos activos no novo módulo de xestión de inventario patrimonial que se
prevé adquirir.
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•
•

Actualización do valor contable dos mesmos, incluíndo, no seu caso, as correccións
necesarias.
Revisión,, xunto co persoal experto do Concello en cada ámbito,
ámbito dos listados de activos
facilitados
acilitados pola Deputación de Pontevedra. Inclúense uns 50 tipos de activos, coa súa
información tanto alfanumérica como xeoespacial. Estímase que a información contida
neses arquivos é fundamentalmente completa e correcta, pero precisa dunha
depuración e actualización minuciosa. Para este fin utilizarase unha ferramenta GIS.

É importante salientar o carácter continuo da maioría dos compoñentes destes procesos de
mellora. Os cambios en lexislación, organización, tecnoloxía, etc. requiren a revisión
permanente
te dos procesos, como por outra banda sucede en calquera outra entidade. O
obxectivo da actuación pasa pola creación e posta en marcha dos recursos que permitan obter
unha masa crítica suficiente en cada un dos ámbitos.
Estimacións de esforzo necesario para
para a realización das distintas tarefas
Á hora de facer estimacións para esta iniciativa, xurde o problema de que o alcance detallado e
en consecuencia o esforzo necesario para cada unha das áreas de actuación non se vai
coñecer, polo xeral, ata entrar en profundidade nelas.
Ante esta dificultade, a enfoque que se propón é o seguinte:
•
•

•

•

A contratación establécese para unha duración de 3 anos, en liña co proxecto DUSI.
O conxunto de tarefas obxecto do proxecto supera sobradamente a asignación, o que
garante a plena ocupación. Como é lóxico, non será posible nin se pretende completar
todas elas ata o máximo grao de profundidade.
Para evitar a operativa de "bolsa xigante de horas", que acostuma a ser pouco
eficiente, ass distintas tarefas estrutúranse en proxectos cun alcance e duración
planificados,, e, polo tanto, con capacidade e criterios de seguimento e xestión.
A unidade responsable do posto asignará prioridade ós distintos proxectos.

Preséntanse a continuación algúns datos e estimacións sobre o volume das tarefas
tar
asignadas.
Respecto da definición de procedementos: como referencia, pódese estimar en dúas semanas
de traballo o esforzo que resultou necesario para a definición e implantación do novo contrato
menor en Gestiona impulsada dende Secretaría Xeral en 2018
2018 (supoñendo a participación
dunha única persoa a tempo completo). Tendo en conta as seguintes consideracións:
•

Desfavorables (maior tempo necesario):
o No caso referido participou de xeito moi directo o Secretario. O responsable
do novo posto ten un perfil menos experto e posiblemente precisaría de máis
m
tempo para realizar un traballo equivalente.
o Preténdese engadir onde teña sentido facelo contidos máis completos e ricos:
rico
diagramas, vídeos explicativos, etc.
o O soporte ós usuarios non ven reflectido na estimación anterior.
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En base á opinión da maioría dos usuarios, o proceso formativo debe ser máis
completo e individualizado en futuras actuacións.
Favorables (aforro
aforro de tempo):
te
o Algúns dos procedementos que se pretende definir son notablemente máis
sinxelos que o contrato menor.
o Similitudes entre certos procedementos (por exemplo as distintas tipoloxías de
contratación).
o Aproveitamento de recursos xa existentes (modelos, formatos,
formatos, etc.).
o Progresiva familiaridade co proceso (maior produtividade).
o

•

Estímase que poderían implantarse uns 20 procedementos no prazo dun ano (con dedicación
completa). Aínda que o obxectivo final no longo prazo pase pola implantación do conxunto
total de trámites, poden establecerse como prioritarios os de maior volume de expedientes ou
os que teñen un carácter transversal, como por exemplo:
•
•
•
•
•
•

Casuísticas adicionais de contratación (simplificado, supersimplificado, etc.).
Procesos de selección de persoal.
Outros trámites relacionados con RRHH (permisos, vacacións, baixas, etc.), se ben
deberá estudarse a operativa máis axeitada en relación coa intranet de RRHH.
Procesos relacionados con servizos centrais (Secretaría, Intervención, Tesourería,
Rexistro...).
Xestión de subvencións.
Protocolos para reserva de equipos ou espazos.

No que respecta ás distintas tarefas de carácter metodolóxico, resulta máis difícil xeneralizar
debido á diversidade das mesmas. Unha posible referencia pode ser o informe sobre
procedementos
ementos con tipificación xenérica realizado por Pablo Escobero en 2018, cun esforzo
dedicado de aproximadamente unha semana. Se consideramos os proxectos máis prioritarios
dende o punto de vista metodolóxico (distintas casuísticas de organización documental,
documenta
nomenclatura de arquivos, definición de patróns de xestión para procedementos tipo,
depuración dos datos de terceiros, protocolos de introdución de datos, revisión de fichas de
datos básicos de procedementos), e os comparamos co caso anterior, pódese estimar
es
unha
dedicación de 2 meses para a definición dos protocolos, e 2 meses adicionais para a corrección
de incidencias e migración de datos e documentos.
A revisión do catálogo de trámites na sede electrónica podería chegar a consumir a totalidade
do proxecto,
xecto, en caso de abordarse coa máxima profundidade (o
(o listado completo dos trámites,
creación de formularios para cada un deles, etc.). Por exemplo, no Concello de Vigo, o
desenvolvemento equivalente, realizado hai xa varios anos, supuxo un traballo de máis
má de 3
anos dunha persoa con dedicación completa. Con todo, a situación do Concello de Ponteareas
debería requirir un esforzo considerablemente menor:
•

Unha parte relativamente importante do traballo xa está feito (o
(o contido aproveitable
da base que proporciona
ciona Gestiona).
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•

•

O traballo acometerase en sucesivas fases, atendendo á demanda dos distintos
trámites dispoñibles ou ó seu impacto en termos de aforro de tempo. Non se pretende
completar a totalidade do catálogo.
Non está previsto polo momento incorporar funcionalidades máis complexas como a
posibilidade de realizar pagos.

As tarefas de difusión, formación e soporte de primeiro nivel (fundamentalmente sobre
Gestiona) poden supoñer entre un 10% e un 20% de dedicación, de xeito continuado. O servizo
de soporte,
te, en particular, ten un efecto especialmente negativo sobre a produtividade das
restantes tarefas, polas continuas interrupcións. Debe terse en conta que este tipo de tarefas
de carácter continuo teñen difícil encaixe dentro do marco dun contrato programa,
program se ben
pode existir a posibilidade de incluílas como unha necesidade derivada da actividade regular.
A publicación dos contidos completos do portal de transparencia conforme á lei (recolección
e/ou redacción dos documentos, edición e formato, presentación
presentación na Web) mailo seguimento e
mellora dos indicadores oficiais supuxeron nun concello de similares características
(Redondela) un ano de traballo dunha persoa dun perfil similar ó recomendado, cunha
dedicación mínima do 50%.
A posta en marcha do módulo de participación cidadá vai depender, como por outro lado
resulta evidente, do grao de uso que se lle dea ó mesmo. En calquera caso cabe supoñer que
para a definición dos protocolos pode ser suficiente cun volume de propostas e enquisas
relativamente pequeno (menos de 10 entradas mensuais durante o período de lanzamento).
lanzamento
De cara á operativa existiría un segundo factor moi relevante, que ten que ver co éxito da
iniciativa entre a veciñanza: as necesidades de moderación (como no caso do soporte, trátase
dunha tarefa
arefa continua que non encaixaría na modalidade de contrato programa).
programa) Con todo, a
dedicación non debería superar o 50% durante a fase de definición e configuración (2 meses) e
o 25% durante a fase de lanzamento (4 meses).
En canto ó inventario, en xuño de 2017 a Concellería de Facenda e Persoal impulsou a
contratación dun técnico contable baixo a figura do funcionario interino por programa, co
obxectivo de realizar, entre outras tarefas, a depuración do inventario patrimonial.
patrimoni Como
referencia, a duración estimada da contratación era de 3 anos. Pódese supoñer un período de
dedicación intensiva para a revisión/depuración
revisión
inicial do inventario (4 meses, 50%) seguidos
de actuaciónss ocasionais que modelaranse como un traballo continuo de mantemento menos
esixente (32 meses, 5%).
%). A isto débese engadir o esforzo de depuración dos datos xeográficos,
xeográficos
que non se contemplaba no proxecto de 2017. Para estas tarefas estimamos un esquema
similar (4 meses intensivos, 50%) seguidos dunha tarefa continua de mantemento (32 meses,
5%).
O seguinte cadro resume as anteditas estimacións de esforzos, para un escenario a 3 anos,
onde se abordan a totalidade das tarefas, se ben limitadas a unha selección dos elementos
máis prioritarios para as actuacións
acións de maior volume.
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Área de actuación
Protocolos/Metodoloxía
Definición completa de 15
procedementos prioritarios
Revisión 30
0 trámites do
catálogo (en proxectos de 10
trámites)
Difusión, formación e soporte
Gestiona
Portal transparencia
Participación cidadá
Inventario patrimonial

Esforzo e dedicación
4 meses 100%
9 meses 100%

Equivalente meses-persoa
meses
4
9

2 meses/proxecto 50%

3

Continuo 15%

5

1 ano 50%
2 meses 50% (protocolos)
4 meses 25% (lanzamento)
4 meses 50% (elaboración
inicial)
4 meses 50% (depuración
datos GIS)
32 meses 10% (mantemento)

6
2

TOTAL

7

36

Consideracións sobre a contratación do servizo e o orzamento
Respecto das alternativas de contratación do servizo, disponse basicamente de dúas opcións:
licitación do servizo a unha empresa externa ou contratación laboral.
A contratación
ontratación dun servizo externo prestado por unha empresa ten varios problemas:
•

•

•

Maior importe pola aplicación de gastos indirectos e beneficio industrial.
industrial Atendendo
ás tarifas de mercado das consultoras e empresas TIC, este markup pode chegar
chega a
duplicar ou triplicar o custo operativo (salario máis seguridade social) do traballador. A
isto hai que engadir o efecto do IVE respecto do total DUSI.
Risco de posibles litixios no futuro en relación
relación coa natureza do posto, xa que vai
desempeñar a súa función a tempo completo nas instalacións do Concello,
Concello suxeito ós
horarios, calendario e protocolos do mesmo.
Xa que non se pode fixar o salario na licitación, o proceso é propenso a que as
empresas propoñan óss candidatos de menor custo que cumpran os requisitos, para
aumentar
ar o seu beneficio. Ningunha empresa asigna ó seu empregado máis talentoso
para este tipo de traballos. Normalmente isto vai afectar á valía do
d candidato (que
condiciona a súa produtividade) e o seu salario (que condiciona a súa motivación).

Dentro das distintas modalidades de contratación laboral, considérase que a figura do
funcionario
uncionario interino por programa pode ser a máis axeitada, polos seguintes
intes motivos:
•

Elixibilidade DUSI, suxeita a unha axeitada definición do programa, que podería ser
"Metodoloxías e procedementos en relación coas iniciativas TIC/OT2 do proxecto
DUSI: definición, posta en marcha e dotación de contidos".
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•
•

•

O horizonte temporal
tempora do proxecto DUSI (2-3 anos) é o axeitado para darlle ó posto a
duración necesaria para poder abordar cuestións no medio e longo prazo.
Resulta posible definir obxectivos e prazos respecto das distintas áreas de actuación
relacionadas co posto (incluso distintos
di
niveis
iveis dos mesmos) de xeito que dende un
punto de vista operativo poida xestionarse
narse como un conxunto de proxectos, incluso
mantendo a flexibilidade de asignar prioridades a estes de maneira dinámica, en
función das necesidades.
Comparativamente pode resultar máis sinxelo de tramitar que outras opcións de
contratación.

En termos económicos, o prezo de mercado para o perfil de dinamizador junior, que resulta
asimilable ó requirido, segundo tarifas dunha consultora de prestixio, pode estimarse en
45€/hora
€/hora (máis desprazamentos), ou 350€ por xornada. Para un número elevado de xornadas
é razoable esperar un certo desconto por volume, de xeito que un mes pode supoñer uns
7.000€ e un ano 70.000€. O proxecto completo cunha duración de 3 anos tería polo tanto
tan un
custo aproximado de 200.000€
200.000 (todos os importes sen IVE, 242.000€ co IVE).
Pola contra, se supoñemos un salario de 24.000€
24.000€ brutos anuais (máis un 33% adicional por
Seguridade Social), o custo anual ascendería a 32.000€
32.000€ ou aproximadamente 100.000€ para
par o
proxecto completo.
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Visión de conxunto
Táboa resumo dos principais datos das actuacións
A seguinte táboa recolle os datos máis relevantes cara ós diagramas que se van presentar nos
vindeiros epígrafes,
ígrafes, coas seguintes consideracións:
•

•

•
•
•
•
•

Cando as actuaciónss levan aparellado un servizo de mantemento, establécese unha
duración de 4 anos para o mesmo (aliñándose así coa duración do concurso de
comunicacións xa adxudicado).
Cando as actuacións supoñen a contratación de persoal (ou dun servizo externo
equivalente)
e) establécese unha duración
duraci de 3 anos (o período estimado necesario para
completar
pletar os respectivos programas).
programas)
Cando o orzamento estimado correspóndese cun intervalo, escolleuse o valor medio
do mesmo.
Cando a actuación presenta alternativas con distintos orzamentos, seleccionouse na
táboa o máis económico.
Todos os importes son sen IVE.
(1) O importe refírese o servizo de apoio a informática contratado, asumindo
a
unha
duración de 3 anos (polo momento está contratado o servizo para 2019).
Todas as datas indicadas
cadas para as actuacións con adxudicacións posteriores ó 1/2/2019
son estimadas.

Actuación
Novos servizos dixitais Web
Responsable e-admin (1)
Infraestrutura comunicacións
Acceso remoto servizos TIC
Wifi gratis espazos públicos
Plan de actualización equipos
Dinamización fenda dixital
Pechaduras electrónicas
Aplicación xestión económica
Melloras xestión biblioteca
Ponteareas SmartCity
Unidade procesos/inventario
TOTAL

Orzamento
Total
Elix. DUSI
13.000
13.000
51.000
0
505.000
0
125.000
125.000
120.000
75.000
25.000
0
127.000
115.000
20.000
20.000
60.000
10.000
9.000
5.000
255.000
215.000
100.000
100.000
1.410.000
678.000

Adxudicación
31/12/2018
01/01/2019
01/02/2019
01/01/2019
31/10/2019
31/10/2018
30/11/2019
01/10/2019
30/09/2019
31/10/2018
30/11/2019
30/11/2019

Calendario
Arranque
01/01/2019
01/01/2019
01/03/2019
01/03/2019
01/11/2019
01/11/2018
01/01/2020
01/11/2019
01/10/2019
01/11/2018
01/01/2020
01/01/2020

Fin proxecto
30/04/2019
31/12/2021
28/02/2023
30/04/2019
31/12/2019
30/06/2019
31/12/2022
31/12/2019
31/12/2019
30/04/2019
30/06/2020
31/12/2022

Mapa de dependencias
A seguinte imaxe recolle as relacións existentes entre as actuacións obxecto da análise, onde:
•
•

A figura do responsable de administración electrónica, en calidade de director dos
distintos proxectos, ten relación con todas as demais.
As frechas sólidas con liña continua representan dependencias directas (a segunda
actuación precisa da primeira).
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•

As frechas con liña de trazos reflicten dependencias indirectas,
indirectas, cando:
o Unha parte ou fase da segunda actuación depende da primeira:
A actualización dos equipos en dependencias externas do Concello.
A parte de dinamización
inamización correspondente á aula móbil para realizar
xornadas e cursos nas casas culturais.
A actualización do inventario, tanto contable como GIS.
o Preténdese avaliar o éxito da primeira antes de definir en detalle e abordar a
segunda (segunda etapa do despregamento dos accesos remotos ós servizos
TIC en espazos públicos).
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Cronograma
O seguinte gráfico ilustra a diagrama de Gantt ou cronograma previsto para as distintas actuacións (en laranxa as pendentes de
d adxudicación, en verde as
que xa foron adxudicadas), para un período de 4 anos.
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Diagramas de impacto
Nesta sección preséntanse diferentes mapas de impacto estimado das potenciais actuacións,
tendo en consideración os seguintes aspectos:
•
•

•

•

A avaliación do impacto estimado recolle a opinión do autor e resulta, polo tanto,
unha variable subxectiva.
O impacto interno reflicte o efecto sobre a operativa
operativa do Concello, tanto para o persoal
técnico/administrativo
/administrativo como político/directivo:: produtividade, aforro, eliminación de
erros ou riscos, novas ferramentas de xestión, etc.
O impacto externo refírese ó efecto sobre a veciñanza: novos servizos, mellora dos
actuais, facilidade de uso, fomento da participación, capacidade de inclusión dos
distintos colectivos sociais, etc.
Establécese unha escala entre 1 e 10 (por facilidade de visualización).

A seguinte táboa recolle as avaliacións do impacto estimado, enumerando os elementos que
motivan as puntuacións. Pode atoparse unha exposición máis detallada destes elementos nas
respectivas análises das actuacións.
Actuación
Novos servizos dixitais Web

Responsable e-administración

Infraestrutura comunicacións

Postos de acceso remoto ós
servizos TIC nas casas culturais

Wifi gratis espazos públicos

Plan de actualización equipos

Dinamización fenda dixital

Pechaduras electrónicas

Nova aplicación xestión económica

Impacto interno
4
Facilidade xestión contidos, novas
seccións, nova canle para
propostas da veciñanza
8
Estratexia, planificación, dirección
de proxectos, vixilancia
tecnolóxica, participación en foros
10
Peza indispensable para o
funcionamento básico do Concello
3
Efecto como portelos remotos de
servizos do Concello
1

7
Produtividade dos usuarios,
mantemento e seguridade
6
Unidade de creación de contidos
audiovisuais

5
Capacidade de supervisión e
análise, elimina acción presencial
7
Imprescindible (no medio prazo),
novos módulos (xestión
patrimonial, subvencións, oficina

Impacto externo
10
Novos servizos, acceso dende
dispositivos móbiles, facilidade de
navegación, imaxe máis moderna
1

2
Zonas de Wifi gratuíto
7
Achegamento do Concello a zonas
rurais, inclusión dixital, puntos de
dinamización da veciñanza
5
Supón un servizo
s
básico pero de
necesidade relativa
1

9
Contidos específicos desenvolvidos
para colectivos da veciñanza, apoio
local nas casas culturais, videoteca,
sinerxías con outras actuacións
8
Facilidade para a utilización das
instalacións públicas
6
Novos servizos a través do Portal do
provedor e a Oficina Virtual Tributaria
(en especial pago por Internet)
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virtual tributaria)
3
Expedición e uso dos carnés

Melloras xestión biblioteca

Ponteareas SmartCity

Unidade de procesos e inventario

8
Visor territorial e indicadores para
funcionarios e políticos,
información de maior valor
9
Metodoloxías, procesos,
actualización do inventario,
formación e soporte Gestiona

6
Nova sala de ordenadores, carnés,
ferramentas KOHA (precisan difusión)
5
Xeoportal e app para a cidadanía
5
Novo módulo de transparencia

Os seguintes diagramas amosan o mapa de investimentos en función do seu impacto, tanto
interno (eixo horizontal) como externo (eixo vertical). Cada actuación represéntase mediante
unha burbulla de tamaño proporcional ó orzamento.
O gráfico da esquerda recolle o orzamento total de cada actuación, sen ter en conta a
elixibilidadee para o programa DUSI. O diagrama da dereita utiliza o orzamento elixible DUSI (e
ademais non se representan as actuacións sen orzamento elixible).

Algunhas conclusións dos diagramas:
•
•

•

Establecendo un impacto mínimo
m
desexado de 5,5 (na media da escala), a práctica
totalidade das actuacións superan o obxectivo, cando menos, nun dos eixos.
A única excepción corresponde ó acceso Wifi gratuíto nos espazos públicos (Interno-1,
Externo-5).. Tratándose dunha actuación cun orzamento elevado (en relación co
conxunto, especialmente dentro do programa DUSI) e un impacto relativamente
menor, cabe reconsiderar a súa posta en marcha.
Lixeiramente por enriba do límite atópanse as melloras na xestión da biblioteca (I3,E6)
e o plan de actualización de
de equipos (I7,E1), pero a diferenza do caso anterior o custo
económico destas actuacións é moi reducido, e, ademais, xa están maioritariamente
executadas.
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•

•
•

•

Máis elevado é o investimento para os postos de acceso remoto ós servizos TIC nas
casas culturais, cunha
nha valoración de I3,E7, pero como no caso anterior, trátase dunha
actuación xa adxudicada e en fase de execución.
As restantes actuacións presentan todas elas índices de impacto altos ou moi altos.
O diagrama xeral amosa un considerable investimento en actuacións
actuacións de efecto case
exclusivamente interno (actualización de equipos, servizo de apoio informático e,
principalmente, concurso de comunicacións), que desaparecen no diagrama DUSI,
alterando os pesos relativos das iniciativas do segundo. Esta situación resulta normal e
lóxica e correspóndese coa non elixibilidade dos conceptos de gasto de carácter
interno e propios da operativa normal do Concello.
O tamaño das burbullas nun diagrama concreto representa peso relativo en relación
coas
as outras actuacións do mesmo, polo que non son directamente comparables entre
os dous gráficos.

Execución orzamentaria
Para as consideracións recollidas no presente epígrafe, tómanse como referencia os seguintes
importes:
•
•
•

Orzamento total OT2 DUSI,
DUSI con IVE: 850.000€
Orzamento paraa actuacións (descontando xestión), con IVE: 816.000€
€
Orzamento para actuacións, sen IVE: 675.000€
675.000

Obsérvase en primeiro termo que o orzamento elixible DUSI para
para o conxunto das iniciativas,
678.000€ (sempre sen IVE),, aproxímase en gran medida ó importe dispoñible, o que, xunto
coas baixas que se poidan producir nas licitacións, permite confiar na viabilidade da execución
completa do plan de actuacións.
Doutra banda, obsérvase que o orzamento total (elixible ou non) para o conxunto das
iniciativas, que ascende
cende a 1.410.000€,
1.410
€, practicamente duplica o importe elixible. Este efecto tan
marcado débese á inclusión na análise de actuacións completamente inelixibles,
elixibles, en particular
a nova infraestrutura de comunicacións do Concello para os próximos 4 anos, cun importe
impor de
505.000€.
Dado que a presente asistencia técnica definiuse co obxectivo de establecer unha planificación
para un horizonte de 5 anos e non necesariamente ligada ó proxecto DUSI, tanto a aparición
como a importancia deste tipo de actuacións de carácter
carácte prioritario pero inelixibles
elixibles enténdese
axeitada.
Polo que respecta o peso relativo das distintas actuacións no orzamento,
orzamento, como se amosa no
seguinte diagrama, existe unha desproporción moi elevada entre algunhas das actuacións,
actuacións
tanto respecto do importe total
otal (esquerda) como do elixible DUSI (dereita):
(dereita)
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Posibles axustes entre actuacións
Con independencia dos potenciais axustes orzamentarios que se poden facer entre as distintas
actuacións, e incluso entre iniciativas doutros OT nos que existe un certo solapamento
sol
(por
exemplo en relación coas redes de sensores), hai un caso concreto dentro do OT2 que merece
unha consideración especial: o referido á depuración do inventario de bens do Concello, e,
máis concretamente, a parte relativa á revisión da información
informaci xeográfica.
A proposta recollida no presente informe inclúe dentro dos cometidos do responsable da
unidade de procesos e inventario as anteditas funcións do ámbito GIS,
GIS, cando pode semellar
máis axeitado asignarllas ó responsable GIS que se prevé contratar
ar como parte do proxecto
Ponteareas, Cidade Intelixente.
Intelixente Adoptouse este criterio por varios motivos:
•
•
•

Unificar a responsabilidade respecto do inventario, en todos os seus aspectos, nunha
única persoa.
Ante a eventualidade de que por calquera circunstancia non se produza a contratación
do técnico responsable GIS.
A planificación prevista para ambas actuacións, que ocorren en paralelo (se ben este
aspecto pode obviamente modificarse en función dos intereses do Concello).

Con todo, existe a alternativa de transferir
transferir as tarefas do ámbito GIS ó responsable asignado ó
proxecto Smart City. Esta alternativa elimina un requirimento bastante peculiar que podería
resultar difícil de cubrir: a necesidade de atopar unha persoa con cualificación tanto
tant en
materia de A.A.P.P.
P. (perfil xurídico/económico/administrativo) como en sistemas GIS (perfil
técnico).
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En caso de optar por esta opción, suxírese acompañala dun incremento da duración do
contrato do responsable GIS en 3 meses (a dedicación total prevista para a tarefa de
depuración
puración da información GIS do inventario), e, opcionalmente, da redución equivalente da
duración do contrato do responsable de procesos. Este último aspecto pode obviarse, en caso
de dispoñer de orzamento para elo, na medida en que, como se expuxo no apartado
apar
correspondente, a unidade de procesos conta cunha lista de tarefas aberta que garante a súa
plena ocupación.
Cadro de licitacións
A seguinte táboa recolle a proposta do autor respecto da agrupación e modalidade das
distintas licitacións e contratacións
contrataci s necesarias para poñer en práctica o conxunto de
actuacións recollidas no informe.
informe
Consideracións:
•
•
•
•
•
•

•

O índice entre parénteses na columna de Alcance fai referencia ó código da actuación.
Nos casos en que se propón
prop a división da licitación emprégase o formato
format (X.Y) onde X é
o código da actuación e Y o índice do subproxecto.
Para as actuacións xa adxudicadas (an azul), indícanse os importes de adxudicación.
Para as actuacións pendentes, faise referencia ó presuposto máximo de licitación.
A actuación (9) Migración da contabilidade agrúpase coa (11) Proxecto Smart nun
único procedemento aberto de servizos de software con dous lotes.
A actuación (8) Pechaduras electrónicas podería chegar a incorporarse ó concurso
anterior, pero preferiuse mantela
mantela aparte pola súa natureza (a compoñente software é
menor), a posibilidade de lanzala con anterioridade e a circunstancia especial de
provedor único.
A actuación (10) Melloras biblioteca non precisa licitacións adicionais.
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#
1
2

Tipo
Simplificado servizos
Menor servizos

Alcance
(1) Novos Servizos Web
(2) Responsable e-admin

Importe (sen IVE)
13.000 €
51.000 €

Importe (IVE incl.)
15.700 €

3

Aberto
servizos
con
regulación armonizada

(3) Concurso comunicacións

504.702 €

610.689 €

Adx. feb
eb 19

87.800 €
30.000 €

106.238 €
36.300 €

Adx. dec
ec 18
Adx. dec
ec 18

(4.3) Mobiliario
(5.1) Servizo de datos

7.192 € (deserto)
48.000 - 54.000 €

8.702 € (deserto)

60.000 - 90.000 €

(inclúe (4.4) Servizo de datos para os puntos de acceso remoto nas
casas culturais)
(4.1) Puntos de acceso wifi
(4.2) Equipamento informático

Datas
Adx. dec 18
Adx. dec 18

4
5

Simplificado subministro
Simplificado subministro
(2 lotes)

6

Simplificado servizos (ou
ampliación de #3)

7

Simplificado subministro

(5.2) Puntos de acceso

8
9

Menor subministro
Menor subministro

(6.1) Fase 1 actualización PCs
(6.2) Fase 2 actualización PCs

10.000 €
6.000 €

12.100 €
7.260 €

Adx. dec 18
2019

Simplificado subministro
(3 lotes)

(7.1.1) Equipamento informático (aula fixa, móbil, estudo gravación,
adquisición software)

12.000 €

14.520 €

2020

4.000 €

4.840 €

11.000 €

13.310 €

100.000 €
Por determinar
15.000 - 25.000 €

N/A
18.150 - 30.250 €

2020
Finais 2019
3T 2019

5.000 €
20.000 €

6.050 €
24.200 €

2T-3T 2019
3T-4T 2019

10

(7.1.2.) Mobiliario aula

11
12
13

Contrato programa
Por determinar
Simplificado subministro

(7.1.3.) Outros gastos operativos para 3 anos (funxible, mantemento
software, SaaS)
(7.2) Contratación dinamizador 3 anos
(7.3)) Contratos relacionados co local da aula (aluguer, reforma, etc.)
(8) Pechaduras electrónicas

14
15

Menor servizos
Simplificado servizos

(11.1) Auditoría GIS
(11.2) Depuración rueiro e cartografía de base

Notas
O contrato actual limítase á
anualidade 2019

Recoméndase non levar a
cabo esta actuación. No seu
caso podería avaliarse unha
ampliación do contrato #3
Recoméndase non levar a
cabo esta actuación.
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Segundo
dispoñibilidade
orzamentaria

Circunstancia especial
provedor único

de

Recoméndase executar, ou,
cando menos, completar a
análise detallada, antes de
licitar a plataforma.
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Importante asegurar que
este proxecto non restrinxa
as opcións software.
16
17

18

Contrato programa
Aberto
servizos
sen
regulación armonizada
(2 lotes)

Contrato programa

(11.3) Contratación responsable GIS (18 meses)
(9) Migración da aplicación da área económica

50.000 €
30.000 - 50.000 €

N/A
36.300 - 60.500 €

(11.4) Plataforma Ponteareas, Cidade Intelixente: licencias e servizos
(implantación, formación, mantemento e soporte 1 ano) para os
seguintes módulos: cliente edición GIS, capa adquisición datos, capa
modelo datos cidade, sistemas auxiliares, Portal OpenD
OpenData,
Xeoportal, Panel control cidade, App servizos cidadanía, 3
demostradores redes sensores, definición 10 capas e 10 indicadores

179.200 €

216.832 €

(12.1) Contratación técnico procesos, calidade e inventario

100.000 €

2020
4T 2019 e
2020

Recoméndase
solicitar
presupostos adicionais en
ambos casos, para detallar
alcance e orzamento.
Interesa axustar o importe
total por debaixo dos
221.000 € + IVE, para
simplificar o procedemento

N/A
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Recomendacións do autor
Para completar o informe, recóllense neste apartado unha serie de consideracións adicionais
que o autor quere facer constar en relación coas actuacións avaliadas e a súa potencial
licitación, e, posteriormente, posta en marcha.
En relación coa idoneidade das distintas alternativas, o autor xa expresou o seu punto de vista
mediante a avaliación do impacto potencial de cada unha delas, a nivel interno e externo.
Estes baremos presentáronse no correspondente
correspondente cadro do apartado titulado Diagramas de
Impacto.
En base as anteditas avaliacións, o autor reitera a opinión de que, cando menos coa definición
prevista, o impacto da actuación destinada ó Servizo Wifi gratuíto nos espazos públicos
dificilmente xustifica
stifica o investimento e o custo de mantemento necesarios
necesarios para poñela en
marcha. Os 120.000€
€ (75.000€ DUSI) asignados, mailos importes aforrados polas potenciais
baixas nas outras licitacións, permitirían financiar unha actuación adicional de gran calado a
levar a cabo durante o tramo final do proxecto.
Como mínimo, o autor recomenda que se pospoña e supedite o lanzamento desta segunda
fase ata contrastar de xeito pormenorizado o grao de utilización dos novos puntos de acceso
remoto ós servizos TIC nas casas
casa culturais.
En canto as distintas prioridades e a planificación das iniciativas, e tomando como referencia o
diagrama de Gantt do capítulo anterior, as principais conclusións son:
•

•

•

Debido ó efecto das eleccións municipais de maio de 2019, resultará difícil poñer en
marcha a maioría das contratacións pendentes antes de, como mínimo, finais do
verán.
Neste contexto, a planificación agrupa as actuacións en dous bloques: as máis sinxelas
serían licitadas en setembro/outubro e executadas antes do remate de 2019, mentres
que as restantes tentaríase licitalas dentro da anualidade (favorecendo os índices de
eficiencia DUSI) e executaríanse durante 2020.
Un aspecto positivo salientable é que a maior parte das actuacións críticas, dende o
punto de vista
sta das dependencias, xa están en marcha.

Por último, o autor quere reflexionar sobre o peso relativo que ten a contratación de persoal
respecto do investimento total. Corresponderían a esta categoría os seguintes conceptos:
•
•
•

O responsable da dinamización e da creación de contidos para a inclusión dixital
(100.000€).
O técnico GIS asignado ó proxecto Ponteareas, Cidade Intelixente que con
posterioridade se ha de converter no responsable GIS do Concello (50.000€).
(50.000
O responsable da unidade de procesos, calidade e inventario (100.000€).
(100.000
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En total supoñen un investimento de 250.000€,
250.000 , que representan un 37% dos 678.000€
678
totais
do orzamento DUSI (a este importe incluso cabería engadirlle os 51.000€
51.000 adicionais non
elixibles correspondentes ó servizo de apoio a Informática).
Nota: como ocorre ó longo do informe, os importes anteriores son sen IVE. Loxicamente o
efecto do IVE non é o mesmo segundo se contrate directamente ó persoal ou se contrate o
servizo equivalente a unha empresa. En calquera caso a reflexión é fundamentalmente
cualitativa e resulta igualmente válida.
O peso destas contratacións no total do proxecto pode parecer desproporcionadamente alto.
Mais en opinión do autor, unha das principais carencias que ten o Concello de Ponteareas é
precisamente a escaseza de persoal técnico cualificado. O presente proxecto supón dende este
punto de vista unha oportunidade inmellorable para abordar esta deficiencia.
Estas contratacións teñen
n por finalidade non só a axeitada realización das tarefas vinculadas ás
á
iniciativas,, se non tamén, como efecto secundario, a adquisición de know-how
how cualificado nas
súas áreas respectivas.
De feito, debería ser un obxectivo no longo prazo asegurar a conservación deste coñecemento
(e de calquera outro nas mesmas circunstancias). Para
Para elo, o proxecto presta especial atención
ós aspectos metodolóxicos e á xeración de contidos que poidan perdurar no tempo incluso
trala finalización dos proxectos. O Concello deberá tamén, chegado o momento e se as
circunstancias o permiten, valorar a posibilidade
posibilidade de dar permanencia ós distintos postos.
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Anexos
Catálogo mestre de actuacións
Recóllese na folla Excel titulada "Catálogo de actuacións" que acompaña a este informe.
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Cuestionario de valoración de áreas de actuación
Autor da valoración

Distribúa 50 puntos entre os 10 ámbitos de actuación seguintes, asignando entre 0 e 10 puntos
a cada un deles.
1. Presenza institucional no ámbito TIC
Exemplos de posibles actuacións: remodelación da web, coordinación da presenza en redes
sociais, creación dunhaa app municipal, difusión dos novos servizos, etc.
2. Participación cidadá
Lanzamento da aplicación de xestión de incidencias, instrumentos para fomentar a
participación da veciñanza nas políticas públicas, valoración dos servizos prestados por parte
dos destinatarios, etc.
3. Capacitación do persoal do Concello
Formación técnica e funcional, servizo de soporte presencial ós usuarios, elaboración de guías
de tramitación, manuais de boas prácticas, etc.
4. Visión estratéxica
Plan director de sistemas, asignación
asignación dun responsable de administración electrónica, asistencia
a eventos e foros, participación activa en organismos supramunicipais (Deputación), etc.
5. Melloras no equipamento hardware
Nova infraestrutura de conectividade, substitución dos equipos máis obsoletos,
obsoletos, xestión dos
teléfonos móbiles, etc.
6. Melloras no software dos distintos servizos
Substitución de programas obsoletos (POL, ABSIS), novas ferramentas (ex. SAD), licenzas
adicionais (ex. CYPE), integracións con Gestiona cando sexa posible, etc.
7. Gestión Smart
Supón a posta en marcha dun sistema de información capaz de integrar as distintas fontes de
datos dos distintos servizos, entidades externas, concesións, sensores, etc. para obter a partir
destes información de máis alto valor e coa posibilidade
posibilidade de representala sobre o territorio, co
obxectivo de facilitar a toma de decisións. Exemplos de actuacións: asignación de referencias
xeográficas á información existente, depuración dos inventarios dispoñibles, definición do
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modelo centralizado, implantación
implantación de software GIS (sistema de información territorial),
definición de indicadores, etc.
8. Metodoloxía, procesos e calidade
Posta en marcha dunha unidade de definición de procedementos, elaboración de guías de
tramitación, criterios de xestión e organización de arquivos e expedientes, medición da
calidade do servizo prestado, definición de indicadores para o seguimento da incidencia
incid
das
iniciativas levadas a cabo, etc.
9. Actuacións TIC específicas en relación coas particularidades do Concello (medio rural,
gran extensión)
Posta en marcha de puntos de acceso a Internet en centros municipais das parroquias,
parroquias
dinamización da veciñanzaa para combater a brecha dixital, ferramenta para coordinar
desprazamentos dentro do municipio, etc.
10. Outros servizos específicos de carácter avanzado
Viveiro de empresas orientado a servizos open data, control da crecida do río Tea, etc.
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Proposta preliminar
inar de actuacións a avaliar
(informe presentado en setembro de 2018)
Introdución
O presente documento recolle unha proposta inicial de actuacións cara á súa avaliación
durante a segunda fase do proxecto "Plan de Dixitalización", elaborada a partir dun arquivo
arq
mestre de posibles actuacións e tendo en conta as prioridades sinaladas polo equipo de
goberno do Concello de Ponteareas.
Esta relación non pretende ser definitiva nin intocable. Tan só aspira a ser unha ferramenta
que axude a levar a cabo as tarefas de avaliación dunha forma áxil e eficiente, ofrecendo un
equilibrio entre planificación e dinamismo/iteración.
Metodoloxía de selección das actuacións
O punto de partida para a selección das iniciativas foi o catálogo mestre de actuacións
(recollido na folla
la de cálculo que acompaña a este documento), que é o resultado de poñer en
común as distintas ideas sobre posibles actuacións, en particular as procedentes do informe de
diagnose, as achegadas por algúns concelleiros, e máis outras propostas do redactor do
d
informe.
A identificación das prioridades do equipo de goberno fíxose a través duns cuestionarios que
agrupaban as distintas actuacións en 10 áreas distintas, máis manexables que o listado
completo con 80+ entradas. Os datos achegados puxéronse en común durante a reunión
mantida o 4 de setembro na sala de reloxo. Os resultados agregados reflicten un interese
medio por todas as áreas (puntuacións entre 3.5 e 6.5, sobre 10 puntos), destacando
lixeiramente o apartado de infraestrutura Smart. En consecuencia, optouse por incluír na
relación propostas do conxunto das áreas.
O seguinte paso foi a distribución das distintas actuacións conforme as áreas do cuestionario.
Nalgúns casos as actuacións poderían incluírse en dúas ou máis seccións: para non complicar a
xestión,
estión, o autor escolleu a que lle pareceu máis relevante.
Unha vez distribuídas, identificáronse, dentro de cada grupo, aquelas que teñen un carácter
máis interno, ben por non requirir investimentos económicos, ben por constituír tarefas
propias do responsable
sable da sección, ben por ter unha dependencia directa coa realización
previa doutras. Estes elementos agrupáronse baixo a categoría "internas".
As restantes actuacións de cada grupo (as que non son "internas") ordenáronse conforme ó
criterio de prioridade do autor, tendo en conta aspectos como as pautas recibidas por parte do
Concello, as dependencias entre actuacións, a percepción da urxencia de levalas a cabo ou o
potencial estimado das mesmas en termos de aforro ou eficiencia.
Finalmente, elixíronse un total de 15 actuacións para unha proposta inicial, cubrindo todas as
áreas.
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Nota: o número de actuacións non atende a unha restrición específica nin ten, en realidade, un
significado ou importancia especial, por canto a magnitude das distintas actuacións é moi
diferente. Na práctica, a idea é cubrir unha parte ampla das posibilidades identificadas, cunha
selección baseada en criterios de prioridade, que inclúa elementos estratéxicos, manteña unha
proporción co orzamento DUSI e se axuste razoablemente ó prazo/dedicación/orzamento
prazo/dedicación/orzamento
recollido na proposta de asistencia técnica.
O resultado dos pasos anteriores recóllese na segunda folla do libro Excel do catálogo de
actuacións.
Proposta de actuacións a avaliar
Os elementos propostos son os seguintes (o número entre
entre paréntese corresponde ó índice no
catálogo mestre de actuacións):
•
•

Presenza institucional
o (2) Remodelación da web
Participación cidadá
o (90) Avaliación do software de participación cidadá

Estas dúas actuacións correspóndense coa indicación recibida de poñer en marcha a
contratación a curto prazo dunha nova web, novo portal de transparencia e participación
cidadá.
A avaliación desta iniciativa atópase na súa fase preliminar, pero xa resultan evidentes
algunhas consideracións:
•
•

•

A nova web debe presentarse como un elemento complementario do conxunto da
iniciativa para que sexa elixible
eli
en DUSI.
O portal de transparencia debe estar integrado coa xestión administrativa para
resultar práctico, xa que unha maioría dos seus contidos orixínanse nela. As opcións
limítanse
mítanse polo tanto a unha ferramenta integrada con Gestiona (se existe e encaixa no
orzamento) ou o portal do propio Gestiona. Na actualidade o portal de transparencia
incluído en Gestiona ofrece unha funcionalidade moi limitada (agravada por cuestións
de configuración do mesmo), pero aínda así pode resultar axeitado apostar por este,
resolver algúns problemas
problemas de configuración e confiar na progresiva evolución do
mesmo (especialmente
ecialmente por ser un requisito legal). A intención é poñerse en contacto
con Espublico
co para coñecer os seus plans ó respecto.
Existen numerosas ferramentas de participación cidadá no mercado. Algunha (como a
de OESIA) avaliouse hai un tempo pero queda fóra do orzamento. A alternativa que se
pretende estudar de seguido é a posibilidade de implantar CONSUL (ou unha parte
dela), ferramenta funcionalmente moi completa, baseada en código aberto e
desenvolvida no Ayuntamiento de Madrid. A alternativa máis probable cara a súa
potencial implantación sería contar cunha consultora local especializada.
especializad
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•

De calquera xeito, un aspecto fundamental respecto do conxunto desta iniciativa é que
o custo real da mesma non está no investimento. O custo real corresponde ás
necesidades de xestión derivadas da súa posta en marcha: quen vai crear e manter os
contidoss para a Web, quen vai moderar os foros, quen vai recoller e procesar as
iniciativas que xurdan, etc.

•

Visión estratéxica
o (4) Definición detallada do perfil de responsable de administración
electrónica máis axeitado para o Concello: requirimentos, tarefas e
responsabilidades, posición na organización, estimacións de esforzo, grao de
participación externa, etc.

Especialmente urxente pola revisión da RPT que se está a levar a cabo.

•

•

Melloras no equipamento hardware
o (11) Lanzamento do concurso para a nova infraestrutura
infraestrutura de conectividade.
o (12) Se o anterior resultase imposible ata a aprobación dun novo orzamento,
identificación de actuacións puntuais realizables a curto prazo para aliviar os
problemas máis graves.
o (86) Wifi gratis nos espazos públicos
o (5) Plan de actualización de equipos persoais.
Actuacións TIC específicas
o (88) Dinamización para romper a brecha dixital.
o (82) Sistema de pechadura electrónica para determinadas instalacións
municipais.
o (83) Control da crecida do río.

Os elementos de infraestrutura básica escolléronse pola súa urxencia, por ser chave respecto
doutras actuacións e polo impacto potencial en termos de produtividade.
A posta en marcha dun servizo de Wifi gratis nos espazos e instalacións públicos,
especialmente se o ámbito é de volume (é dicir, nunha maioría dos centros ou espazos e non
unha simple experiencia piloto), vai requirir un certo persoal de mantemento (sexa interno ou
externo).
Tamén é importante salientar que, polo común, este tipo de iniciativas teñen fracasado
fracasad no
pasado, normalmente pola falta de interese, que orixina un grao de utilización moi baixo. De
xeito que será importante prestar moita atención á identificación das necesidades reais da
poboación, á difusión da iniciativa, e ó valor real dos servizos ofrecidos.
ofrecidos. Tamén pode resultar
axeitado estruturar a iniciativa en fases, cunha experiencia piloto previa, non só para validar o
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éxito da mesma e detectar posibles melloras, se non tamén como unha iniciativa vistosa no
curto prazo.
Doutra banda se temos unha rede de postos de acceso distribuída polo municipio, e
necesitamos persoal para operala e mantela, por qué non darlle tamén unha compoñente de
dinamización e formación da veciñanza e usala para combater a brecha dixital? Algo tan
sinxelo como un calendario
o de eventos ou cursos dirixidos a grupos específicos da poboación,
que vaia rotando polos distintos centros, pode supoñer unha grande diferenza de valor.
Por último, en canto as pechaduras electrónicas e o control da crecida do río, trátase de
proxectos máis
áis específicos ou únicos, cunha compoñente hardware.

•

Melloras no software dos servizos
o (44) Definición dun plan para a migración da aplicación de xestión económica
a Aytos.
o (80) Sistema de xestión de biblioteca

No apartado do software de xestión dos distintos
distintos servizos atopamos un conxunto moi amplo
de posibles iniciativas, e resulta difícil destacar unhas sobre outras. Eliximos estas dúas para a
fase inicial pero en realidade podería ser calquera outra.

•

Infraestrutura para a xestión Smart
o (39) Aseguranza
Aseguranza de que os distintos elementos relacionados coa xestión
territorial que se escollan, deseñen ou desenvolvan en cada fase do proxecto
estean integrados no marco da solución de modernización administrativa
que se defina para o Concello.

Baixo este título tan
an pouco claro, que preferín manter por coherencia co listado orixinal, o que
de verdade atopamos é o deseño da peza "Ponteareas Cidade Intelixente, PCI", o equivalente
do "VCI". É dicir, o deseño do modelo e arquitectura de centralización de datos para o Concello
de Ponteareas que permita a posterior posta en marcha dos servizos smart.
É importante salientar que, dende o punto de vista técnico, o situación do Concello de
Ponteareas é moi diferente da de Vigo e polo tanto precisa solucións distintas. Por exemplo,
ex
en Vigo a práctica totalidade dos recursos (datos, mapas, ortofotos, etc.) atópanse dispoñibles
localmente, mentres que para nós información básica como a dos expedientes debe
consultarse a través dun servizo Web. Estes aspectos inflúen no rendemento,
rendemento, na posibilidade
ou non de dispoñer da información en tempo real, etc.

•

Servizos específicos Smart
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o

(87) Programa para a actualización do inventario patrimonial dende o punto
de vista legal, contable e informático/GIS

Corresponde a unha ampliación da posta en marcha da "depuración do inventario patrimonial
do DepoGap" para incluír non só a compoñente técnica se non tamén os aspectos legais e
contables.

•

Metodoloxía, procesos e calidade
o (64) Análise detallada da unidade de definición de procedementos:
obxectivos, perfil dos integrantes, tarefas, recursos necesarios, custos,
impacto esperado, calendario de actuacións, etc.

De novo, como no caso do responsable de administración electrónica, resulta urxente pola
tramitación actual da RPT.
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Informe de necesidade para a nova Web municipal
(informe presentado en novembro de 2018)
O presente proxecto inclúe unha actuación destinada á mellora da presenza dixital do Concello
de Ponteareas en Internet, a través dun conxunto de novos servizos nos ámbitos da Web
municipal, o portal de transparencia e a participación cidadá.
No primeiro eido, a páxina actual ofrece unha imaxe completamente obsoleta dende o punto
de vista tecnolóxico, funcional e de deseño. O proxecto pretende corrixir
corrixir estas carencias,
mediante novos elementos como son: un sistema integrado de xestión de arquivos, que facilite
as buscas de documentos (por exemplo bases); compoñentes agora inexistentes como unha
axenda de eventos ou a posibilidade de reservar as instalacións
instalacións públicas (deportivas, culturais)
a través da Web; e a incorporación da nova imaxe corporativa do Concello.
No que respecta á transparencia, o Concello conta co Portal de Transparencia de Gestiona.
Este sistema presenta a vantaxe de incorporar unha integración coa tramitación de
expedientes, de xeito que algúns documentos publícanse de xeito automático (decretos dos
contratos menores). O sistema, sen embargo, conta tamén con fortes desvantaxes: a estrutura
da información no portal limítase a unha árbore
árbore de carpetas e arquivos; non permite mostrar
contidos máis ricos (imaxes, táboas, multimedia, etc.); non conta cun buscador; a navegación é
moi deficiente; e carece de indicadores de transparencia. O departamento de Informática
púxose en contacto con Espublico
Espublico para preguntar polos plans de mellora do portal de
Gestiona, resultando que non se contempla ningunha novidade no curto ou medio prazo. Por
este motivo preténdese incorporar un compoñente complementario que dea resposta as
necesidades actuais do Concello.
ncello.
Por último, respecto da participación cidadá, na actualidade tan só existe un trámite xenérico
de queixas e suxestións na sede electrónica. O Concello desexa ofrecer á cidadanía
ferramentas para unha participación máis activa nas políticas municipais,
municipais, a través de enquisas
e votacións, de xeito que incluso unha parte do orzamento estea suxeito ás directrices dos
cidadáns. Para este fin, preténdese incorporar unha ferramenta de participación cidadá que
xestione usuarios, propostas e votacións. Non se inclúe unha integración coas aplicacións da
área económica ante a probable substitución do sistema actual no curto prazo.
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Prego de prescricións técnicas que rexerán a contratación da
Ampliación e mellora dos servizos dixitais ofrecidos polo Concello de
Ponteareas
onteareas a través da súa páxina Web municipal
(informe presentado en novembro de 2018)
Antecedentes
O Concello de Ponteareas conta dende hai moitos anos cun sitio Web oficial actualmente
asociado ó dominio ponteareas.gal. Esta páxina serve como plataforma de difusión da
actualidade do Concello, centro de información municipal e pasarela para servizos de
administración electrónica a través da súa sede electrónica.
Con todo, a páxina actual ofrece unha imaxe obsoleta dende o punto de vista tecnolóxico,
funcional
onal e estético. As limitacións técnicas, ademais, dificultan a mellora da oferta de
servizos.
O presente proxecto pretende corrixir estas carencias, mediante a actualización da base
tecnolóxica en favor dun sistema máis moderno, avanzado e extensible; a posta
p
en marcha
dun conxunto de novos servizos dixitais para a cidadanía, e a incorporación da nova imaxe
corporativa do Concello nun deseño que sexa máis áxil, intuitivo e accesible, e, dese xeito,
redunde nunha mellor experiencia de uso.
Como resultado do proxecto, a veciñanza de Ponteareas disporá de novos servizos dixitais a
través do portal municipal, dirixidos a difundir a actividade e actualidade do Concello (axenda
de eventos, subscrición a notificacións), facilitar a operativa diaria da cidadanía (consulta
(c
de
bases, posibilidade de reservar instalacións), mellorar a transparencia da xestión municipal ou
permitir un maior grao de participación na vida pública.
Obxectivos
O presente proxecto persigue un dobre obxectivo:
•
•

A posta en marcha dun conxunto de novos servizos non dispoñibless na actualidade.
A modernización técnica, funcional e visual do portal municipal, de xeito que no futuro
sexa máis doado incorporar novas posibilidades.

Aspectos funcionais
Consideracións xerais
O Concello de Ponteareas quere
quere apostar por mellorar a súa oferta de servizos a través do sitio
Web municipal, en ámbitos tan relevantes e demandados pola cidadanía na actualidade como
a transparencia ou a participación cidadá.
Asemade, o Concello ten interese en corrixir algunhas carencias
carencias evidentes na oferta actual de
servizos do portal.
As limitacións técnicas e funcionais do sistema actual impiden ou dificultan a posta en marcha
destes novos servizos ou de calquera evolución futura do mesmo. Por este motivo,
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considérase necesario realizar
ealizar unha actualización tecnolóxica da infraestrutura do portal, e
acompañala dunha renovación visual que ofreza á cidadanía unha experiencia de uso máis áxil,
dinámica, intuitiva e moderna.
Resulta importante salientar que o portal propiamente dito (é dicir, o conxunto dos contidos e
servizos actualmente ofrecidos polo Concello a través do mesmo) non é obxecto de renovación
dentro desta contratación, ben porque os elementos se manteñen (caso por exemplo da sede
electrónica e os seus compoñentes), ou ben porque o traballo de actualización e migración dos
contidos vaise acometer con recursos propios do Concello.
Deseño gráfico
O Concello de Ponteareas facilitará ó adxudicatario os recursos gráficos que compoñen a súa
actual imaxe corporativa, que será de uso
uso obrigatorio nas propostas de deseño.
Dentro das primeiras dúas semanas do proxecto, o adxudicatario deberá presentar un mínimo
de dúas propostas de deseño netamente distintas para a súa valoración e a elección dunha
delas por parte dos responsables do Concello. Estas propostas terán a consideración de
prototipos gráficos, non sendo necesario que inclúan a totalidade dos elementos, nin
funcionalidade.
Os detalles pendentes do deseño definiranse mediante iteración sucesiva (proposta do
adxudicatario e aprobación
obación por parte do Concello), debendo quedar o deseño completamente
definido dentro do primeiro mes de proxecto.
Directrices para o deseño:
•
•

•

•

•

O deseño
seño deberá ser limpo, sinxelo, intuitivo e orixinal.
Eliminación de banners e barras laterais en favor dunha estrutura de bloques
temáticos de contidos.
contidos. O número e función destas seccións definirase durante o
proxecto, pero como exemplo, podería incluír: novas, avisos, axenda de eventos,
ligazóns principais, contido personalizado,
p
mapa do sitio.
Os bloques deseñaranse
ranse para salientar de forma visual un conxunto limitado dos
contidos (os máis relevantes por actualidade, tráfico, interese, decisión política, etc.).
O conxunto dos mesmos será accesible mediante un enlace á sección específica.
Valorarase, nas
as seccións onde teña sentido (por exemplo a de ligazóns principais), a
posibilidade de que o administrador poida configurar os elementos a amosar, para dar
maior visibilidade a aqueles elementos que a precisen nun momento dado.
Menú integrado no deseño e preferiblemente
preferiblemente con soporte gráfico (iconos).

Axenda de eventos
Incorporarase un compoñente de axenda de eventos, coas seguintes funcionalidades:
•

Principais eventos do día, permitindo destacar un pequeno número deles mediante
unha imaxe e título.
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•

•

•
•

Vista calendario: mostrará
mostrará para cada día a existencia ou non de eventos programados
de cada tipoloxía (por exemplo mediante un código de cores) e permitirá acceder a
lista de eventos da xornada seleccionada.
Posibilidade de filtrar por tipo de evento: deportivo, cultural, axenda
axenda pública do
alcalde, etc. Definirase un número limitado de tipoloxías para facilitar a integración co
calendario.
Lista completa de eventos do día, cos enlaces ás entradas correspondentes a cada un
deles.
As axendas públicas do alcalde, ou, en xeral, doutros grupos ou persoas de especial
interese que se desexe incluír no compoñente, xestionaranse a través dun sistema
externo non incluído no proxecto (por exemplo Google Calendar). A información das
mesmas incorporarase
corporarase ó compoñente mediante os servizos de interoperabilidade de
dito sistema externo.

Buscador
As ofertas deberán incluír un sistema de consulta global sobre o conxunto do portal municipal
(excluíndo elementos externos desenvolvidos por terceiros, como
como a sede electrónica), baseado
nunha entrada única (é dicir, un campo xenérico tipo Google), que inclúa, como mínimo, a
posibilidade de buscar no título e contido das distintas entradas.
Valorarase a posibilidade de incorporar ó universo da consulta o contido
contido dos documentos
adxuntos ás entradas (cando menos nos formatos estándar como PDF), xa que a consulta das
bases das distintas convocatorias de axudas, subvencións, ofertas públicas de emprego, etc.
supón un dos casos de uso máis habituais.
Adicionalmente,
te, o sistema poderá incluír un "buscador avanzado", que permita ó usuario
establecer, mediante un formulario, criterios de busca por campos específicos como título,
autor, data de publicación, ou etiquetas empregadas para describir as entradas.
Xestión de usuarios
O sistema deberá incluír un módulo destinado á xestión de usuarios. A creación dun usuario
será de carácter obrigatorio para o alta no sistema de notificacións, a reserva de instalacións e
a participación cidadá, que se detallan máis adiante, e tamén
tamén sería de aplicación para futuros
desenvolvementos alleos a este proxecto, como pode ser a presentación de contido
personalizado.
O nivel de seguridade e validación da identidade do usuario que se vai esixir cara a creación
destes accesos definirase de xeito definitivo durante a execución do proxecto. Os diferentes
casos de uso poden esixir distintos requirimentos de seguridade.
Algunhas das alternativas que se poderían considerar son, de menor a maior complexidade e
nivel de esixencia:
1. Usuario e contrasinal
sinal xestionado automaticamente dende o propio portal,
simplemente coa comprobación da validez do email para a alta.
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2. Dobre autenticación no acceso (mediante email ou mensaxe).
3. Comprobacións adicionais en relación co padrón municipal de habitantes (verificación
(
de empadroamento no municipio,
municipio idade, etc.). Na actualidade, o Concello de
Ponteareas atópase na fase final de implantación do novo PMU da empresa Aytos. As
devanditas verificacións realizaranse a través dos servizos Web dispoñibles na capa de
interoperabilidade do PMU.
4. Comprobación presencial de identidade nunha oficina municipal no momento da alta
(requiriría caducidade periódica dos usuarios).
5. Uso de certificado dixital. O portal Web conta actualmente cun sistema de validación
mediante cl@ve para a operativa na sede electrónica (parte do sistema Gestiona, de
Espublico). Este sistema conta con funcionalidades de SSO (Single Sign On).
A priori, cara os sistemas de notificacións e reserva de instalacións sería suficiente co nivel 2.
No caso do módulo
ódulo de participación cidadá, no momento de escribir este prego o Concello non
ten adoptado unha postura definitiva, e está a considerar principalmente os niveis 3 ou 4.
Os usuarios disporán dunha sección para xestionar a súa conta de acceso, coas opcións básicas
(cambio de contrasinal, baixa no sistema, etc.) así como a xestión de notificacións (alta, baixa,
enderezo, etc.).
Xestión de notificacións
Os usuarios poderán indicar, a través da sección de xestión da súa conta no portal, o seu
interese en recibir
ir notificacións, así como xestionar os parámetros do servizo.
A funcionalidade mínima que deben incluír as ofertas en relación coas notificacións é a xestión
de newsletters ou boletíns de noticias para o seu envío a través de email, conforme as
seguintes directrices:
•
•

•
•

O deseño gráfico do boletín deberá aliñarse co do portal e, polo tanto, coa imaxe
corporativa do Concello.
A edición manual de boletíns deberá estar baseada en modelos, de xeito que o usuario
responsable da súa creación tan só teña que
q incorporar
rar contidos (textos e/ou imaxes),
e, en ningún caso, realizar ningún tipo de programación, scripting ou pseudocódigo.
O envío dos boletíns será a través de correo electrónico ó enderezo indicado polos
usuarios na súa conta de acceso á Web.
Valorarase a xeración
ración automatizada de boletíns diarios, a partir dun conxunto
predefinido dos contidos máis relevantes, como poden ser: avisos, principais novas do
día e axenda de eventos da xornada,
xornada, así como o envío automatizado dos mesmos a
unha hora prefixada.

Adicionalmente, os ofertantes poderán incluír nas súas propostas outras canles de notificación,
como a subscrición mediante RSS, ou, de xeito particular, a través de SMS ou aplicacións de
mensaxería. As propostas deberán detallar estes sistemas dende o punto
punto de vista funcional e
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técnico, así como calquera custo asociado ós mesmos, facendo indicación expresa á inclusión
ou non deses potenciais custos na súa oferta.
Centralización da xestión das redes sociais
Na actualidade o Concello conta cun conxunto de contas
contas oficiais en redes sociais (Facebook e
Twitter), tanto a nivel corporativo como por parte dalgunhas Concellarías. A publicación de
entradas nestas redes faise manual e individualmente e non existe unha xestión centralizada
das mesmas, o que orixina unha
unha maior carga de traballo e incrementa a posibilidade de
aparición de erros.
Para corrixir este problema, o sistema deberá contar cunha funcionalidade de publicación
automática en redes sociais. A operativa deberá permitir ós usuarios editores, no momento de
publicar as súas entradas no portal, elixir, de entre o conxunto de contas dadas de alta (o
sistema deberá soportar múltiples contas para unha mesma rede social), aquelas nas que
desexan que o sistema realice unha publicación automática. Estas publicacións
publicaci
produciranse
simultaneamente coa entrada principal no portal (por exemplo, en caso de publicación diferida
mediante a indicación dunha data e hora de publicación futuras).
Nos casos nos que existan restricións (por exemplo a limitación de 140 caracteres
caractere de Twitter),
o usuario editor proporcionará en caso necesario un texto alternativo.
Reserva de instalacións municipais
O sistema contará cun servizo de reserva de instalacións municipais, segundo as seguintes
directrices.
Os administradores contarán cunha
cunha ferramenta para a xestión das distintas instalacións:
•

•
•

•
•

As instalacións agruparanse e mostraranse conforme a unha árbore de categorías
configurable dende o módulo de administración (por tipoloxía, situación, tipo de
franxa de reserva, etc.).
Para cada instalación,
alación, o sistema permitirá definir a duración da franxa de reserva, así
como os horarios dispoñibles (mediante unha vista do calendario semanal).
O sistema permitirá definir días ou franxas horarias non hábiles con carácter xeral para
o conxunto de instalacións (por exemplo festivos) ou de xeito individual para unha
delas.
O sistema permitirá definir a antelación permitida para a reserva.
Os administradores contarán coa posibilidade de facer unha reserva que se repita de
xeito periódico para un intervalo
intervalo de tempo (por exemplo para adestramentos de clubs
deportivos, sesións de cursos, etc. Este tipo de solicitudes tramítanse a través de
peticións formais no rexistro xeral).

Os usuarios que desexen reservar unha instalación:
•

Deberán iniciar sesión no sistema
sistema a través da súa conta de usuario no portal.
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•
•

•
•

O sistema permitirá xestionar distintos tipos de instalacións (culturais, deportivas,
administrativas, etc.) cunha mesma operativa de reserva.
Unha vez o usuario escolla unha data, o sistema mostrará a situación
situación das distintas
franxas horarias mediante un código de cores (non válido, ocupado, libre, aínda non se
pode reservar).
Poderán seleccionar unha franxa horaria libre e confirmar a súa reserva.
Contarán asemade cunha funcionalidade para comprobar ou anular
anular as súas reservas.

Non se contempla no presente proxecto ningún tipo de xestión do pago nin integración con
pasarelas de pago ou coas aplicacións da área económica, pero valorarase a preparación do
sistema para a incorporación destas posibilidades no futuro.
futuro. Os ofertantes que desexen incluír
esta mellora deberán describir dende o punto de vista funcional e técnico os detalles da súa
proposta de solución.
Transparencia
A solución dispoñible na actualidade resulta basicamente inútil para o seu uso por parte da
cidadanía, a pesar de contar coa vantaxe da publicación automática de certos documentos
administrativos.
O sistema ofertado deberá substituír ó actual, ofrecendo a seguinte funcionalidade:
•

•
•

•
•

Cumprimento da lexislación e directrices aplicables:
o Ley 19/2013,
3, de 9 de diciembre,
iciembre, de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Buen Gobierno.
o Resolución de 14 de febrero
ebrero de 2018 del Consejo de Transparencia y Buen
Gobierno (BOE-A-2018-2375).
(BOE
o Lei 1/2016 de 18 de xaneiro, de Transparencia e Bo Goberno.
o Código de Buen Gobierno Local de la FEMP.
Agrupación e presentación dos contidos a través dunha árbore de categorías para
facilitar a navegación polos mesmos.
Edición das páxinas de cada unha das seccións a través do mesmo editor de entradas
do CMS (dispoñendo
endo por tanto de tódalas posibilidades deste, entre elas edición
WYSIWYG, contidos ricos como elementos multimedia, inclusión automática dos
contidos de transparencia no buscador do portal, publicación diferida, etc.).
Compoñentes de paxinación/navegación/ordenación
paxinación/navegación/ordenación para aqueles nodos que inclúen
un grande número de elementos (listados con moitos arquivos).
Incorporación dunha sección con indicadores detallados de transparencia
(preferiblemente ITA pero tamén resultarán válidas alternativas como Dyntra ou
semellantes).

O sistema deberá dispoñer asemade dunha integración con Gestiona para incorporar os
contidos xerados dinamicamente a partir da tramitación. Esta realizarase a través da API de
interoperabilidade (RESTful) de Gestiona.
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A integración requirirá a invocación dun servizo Web de consulta específico para o nodo
concreto da árbore, que devolverá un listado de documentos. Estes documentos deberán ser
presentados xunto cos elementos de navegación na páxina correspondente ó nodo.
Na actualidade, estes contidos
ontidos limítanse a unha única categoría (o listado de decretos dos
contratos menores), pero con alta probabilidade ampliaranse no futuro. A efectos do presente
proxecto, esixirase a integración dun máximo de 3 nodos ou categorías de contidos. Calquera
integración
egración adicional realizarase con cargo ó servizo de mantemento evolutivo ou mediante
unha contratación aparte.
Non se contempla no presente proxecto ningunha funcionalidade de Opendata.
Participación cidadá
O Concello de Ponteareas xa dispón dunha caixa de correo para a xestión das queixas e
suxestións (a través do trámite correspondente na sede electrónica).
De xeito similar, na actualidade o Concello atópase na fase de implantación dun novo sistema
para a notificación, xestión e seguimento de incidencias
incidencias (da empresa GECOR).
Estes dous elementos, polo tanto, xa veñen axeitadamente cubertos cos sistemas actuais e
non serán obxecto do proxecto.
O módulo de participación cidadá deberá centrarse en ofrecer á cidadanía a posibilidade de
participar nas políticass públicas, a través de debates, propostas, enquisas e votacións.
A utilización do módulo de participación precisará en todo caso dunha conta de usuario no
portal Web, como se indicou no correspondente apartado.
As funcionalidades mínimas que deberá ofrecer
ofrece este módulo son:
•
•

•
•

•

Creación de contidos de dous tipos: propostas e enquisas.
A activación de cada un deles deberá ser independente (por exemplo, pospoñendo a
posta en marcha do sistema de propostas ata contar con recursos para a moderación
das mesmas).
Cadaa contido asignarase a unha tipoloxía ou área temática, que servirán como criterios
de filtrado á hora de mostralos.
As propostas definiranse de xeito similar as entradas estándar do portal, mediante un
título, corpo, contido multimedia e área temática. Existirá
Existirá ademais unha
funcionalidade de comentarios para permitir o debate sobre as mesmas.
O sistema incorporará unha funcionalidade de moderación reservada ós usuarios
administradores, que permitirá eliminar propostas previa indicación do motivo da
retirada.
a. Para garantir a transparencia do sistema e manter a confianza da cidadanía,
os contidos eliminados deberán facerse públicos de xeito automático transcorrido un
determinado prazo (por exemplo 24 horas) nunha sección destinada a tal efecto.
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•
•

•

Os comentarios poderán ser eliminados polo moderador e asemade existirá unha
funcionalidade pública de "reportar contido non axeitado" ó moderador.
As enquisas poderán incluír múltiples preguntas e múltiples respostas para cada unha
delas. Cada enquisa terá definido un prazo de participación, transcorrido o cal xa non
se permitirá o voto.
O voto nas enquisas será secreto. O sistema deberá realizar un control do voto
comprobando os requirimentos (empadroamento, idade) e impedindo que un mesmo
usuario vote máis dunha vez na
n mesma enquisa. Os resultados e a súa evolución serán
públicos durante o prazo de participación da mesma.

Estes requirimentos terán a consideración de mínimos. Os ofertantes poderán propoñer
sistemas máis avanzados, por exemplo cun tratamento diferenciado de distintas propostas
(eventos, peticións, ideas), accións contextuais sobre os contidos (asinar peticións, indicar
intención de asistir a eventos, etc.), sistemas de voto electrónico seguro, análise dos
resultados das enquisas, xestión de voluntariado, etc.
Valorarase tamén a existencia dun enlace co módulo de transparencia de xeito que os contidos
de participación aparezan na sección correspondente do portal de transparencia.
Non se require unha xestión específica de orzamentos participativos dentro do presente
proxecto. En todo caso as cuestións relacionadas coa xestión orzamentaria resolveranse
mediante enquisas.
Aspectos técnicos
O sistema deberá estar baseado nun CMS. Os ofertantes indicarán o produto e versión do CMS
así como calquera módulo/plugin/addon
ulo/plugin/addon empregado, e poderán incluír no apartado de Anexos
unha descrición funcional e técnica dambos. Esta última será obrigatoria para sistemas CMS de
desenvolvemento propio ou sen unha presenza maioritaria no mercado.
Todos os desenvolvementos ou compoñentes empregados no sistema deberán estar baseados
en tecnoloxías abertas e estándares. Evitarase, con carácter xeral, calquera compoñente ou
tecnoloxía que requira algún tipo de instalación ou descarga. Evitarase tamén a modificación
do código propio
opio do sistema CMS, aínda en sistemas de código aberto. Pola contra, utilizaranse
preferentemente os mecanismos de extensión dispoñibles, para facilitar as actualizacións
futuras.
Como principio xeral, atenderanse as recomendacións e guías de boas prácticas
práctic da W3C.
O sistema deberá ser compatible coa última versión (a data de publicación da licitación) dos
navegadores estándar: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Apple Safari e
Microsoft Internet Explorer, tanto nas versións de escritorio como para dispositivos móbiles.
En materia de accesibilidade, deberá seguirse a Directiva de la UE 2016/2102, de 26 de
Outubro, sobre a accesibilidade dos sitios web e as aplicacións para dispositivos móbiles dos
organismos do sector público. Seguiranse as pautas do WGAC 2.1 cun nivel mínimo AA.
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Todos os elementos que compoñen o portal deberán ofrecer soporte multi-idioma,
multi
se ben a
implantación realizarase exclusivamente en galego.
O portal deberá ser responsive, cunha operativa áxil e homoxénea en dispositivos
dispositi
de
escritorio, tablets e smartphones, dando prioridade, en caso necesario, ó funcionamento sobre
estes últimos.
Como excepción, os elementos exclusivamente destinados a tarefas de administración e
edición poderán estar deseñados para entorno de escritorio.
escrito
Preferirase, pero non será un requisito imprescindible, a utilización de interfaces Web
adaptables fronte a alternativa de contar con desenvolvementos específicos ou nativos para
dispositivos móbiles. A edición dos contidos deberá ser única: en ningún caso poderá ser
necesaria a introdución dos mesmos en máis dunha plataforma.
O sistema deberá garantir que se manteña o nivel de posicionamento (primeiro resultado) do
portal actual nos buscadores máis relevantes (Google, Bing), en resposta as consultas por
p
"ponteareas" ou "concello de ponteareas".
O sistema deberá incorporar un sistema de medición de estatísticas de uso (por exemplo
Google Analytics), capaz de diferenciar accesos móbiles e de escritorio.
O Concello de Ponteareas será responsable e correrá cos gastos derivados do aloxamento do
sistema, xestión de dominios e certificados e servidor de correo electrónico. O servidor no que
está previsto o aloxamento do sistema conta cunha instalación Linux/MySQL. O adxudicatario
terá que proporcionar as licenzas
licenzas de calquera software comercial incluído na súa solución,
incluído software base (SO, base de datos, etc.), na cantidade necesaria para satisfacer tódolos
casos de uso. Calquera parámetro técnico relevante para o proxecto será facilitados ó
adxudicatario
o ó comezo do mesmo.
Os modelos de datos necesarios para cada un dos servizos obxecto do proxecto serán
validados por parte do Concello de Ponteareas na fase de deseño, co gallo de garantir a
capacidade de migración dos mesmos ante unha eventual substitución
substitución do sistema.
Respecto da migración de datos dende o sistema actual (WordPress), o adxudicatario só terá a
responsabilidade de migrar o rexistro histórico de novas (arredor de 2500 novas, 2.5GB). Todos
os demais contidos serán validados, actualizados e incorporados
incorporados manualmente por parte do
persoal do Concello durante a fase de implantación previa á posta en marcha do novo sistema.
O adxudicatario será responsable da aseguranza da seguridade informática en canto ó
mantemento e actualización dos sistemas software
software propios ou de terceiros empregados na
solución, así como da protección do sistema fronte a ataques mediante SQL Injection ou
prácticas maliciosas similares.
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Xestión do proxecto
O Concello de Ponteareas designará un responsable do proxecto que será o encargado da
coordinación de calquera outro persoal involucrado por parte do Concello, a obtención da
información necesaria a fornecer por parte do mesmo, o seguimento e supervisión do
proxecto e da toma última de decisións en relación co proxecto (ou o traslado
traslado das mesmas ós
responsables correspondentes, no seu caso).
A empresa adxudicataria designará pola súa parte un xefe de proxecto, que responsabilizarase
da planificación detallada, o seguimento e xestión da mesma, a comunicación co Concello, o
levantamento
amento das actas das reunións de seguimento, a resolución de dúbidas e o presentación
dos distintos entregables do proxecto, que serán:
•
•
•
•
•
•

•
•

Planificación detallada inicial e potenciais modificacións da mesma
Actas de reunións de seguimento
Propostas preliminares
es de deseño visual
Documento final de deseño
Documentación técnica dos modelos de datos
Código fonte, arquivos executables, arquivos de base de datos, scripts de instalación e
migración ou calquera outro recurso asociado a cada un dos sistemas e compoñentes
compoñent
ou necesario para a posta en funcionamento,
funcionamento, para cada unha das entregas
Plan de formación
Manual de usuario para cada un dos roles (editores, administradores) e módulos

Equipo de traballo
Os ofertantes identificarán ós distintos compoñentes do equipo de traballo, indicando o seu
rol, perfil profesional, grao de dedicación ó proxecto, cualificación e experiencia previa
(exclusivamente en relación co proxecto) así como as tarefas asignadas.
Prazo de execución e plan de traballo
O prazo de execución do proxecto
proxecto será de catro (4) meses dende a data de sinatura do
contrato, que será considerada a data do inicio do proxecto.
Ademais deste prazo global, o adxudicatario deberá cumprir os seguintes fitos:
•
•
•

•

Antes do fin da segunda semana: presentación das propostas de deseño.
Antes do fin do primeiro mes: aprobación do deseño gráfico completo.
Antes do fin do terceiro mes: posta en marcha dunha versión estable e
estruturalmente definitiva do sistema, coa funcionalidade necesaria para permitir a
carga dos contidos estáticos
estáticos por parte dos responsables do Concello, tanto no portal
Web xeral como no módulo de transparencia.
Antes da derradeira semana do proxecto: entrega e posta en marcha da versión
definitiva do sistema, de cara a validación do mesmo, configuración dos distintos
d
parámetros e formación dos usuarios de referencia.
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Os ofertantes deberán incluír na súa proposta un plan de traballo conforme ás condicións
anteriores, detallando as fases e as distintas entregas previstas en relación cos distintos
módulos do sistema.
Formación
As propostas especificarán un plan de formación destinado ós usuarios de referencia do
sistema, con sesións específicas para cada un dos seguintes roles:
•
•
•
•
•
•

Administrador do portal + xestión de usuarios
Editor de contidos do portal + notificacións
notificaci
+ xestión de redes sociais
Administrador do módulo de reserva de instalacións
Editor de contidos de transparencia
Moderador/administrador do módulo de participación cidadá
Editor de contidos de participación cidadá

O calendario de sesións, previsto para
para a última semana de proxecto, acordarase entre o
responsable da empresa adxudicataria e o responsable do Concello.
Condicións xerais
Propiedade intelectual e transferencia tecnolóxica
A propiedade e os dereitos de explotación e distribución de todos os traballos
traballos desenvolvidos ó
amparo do presente proxecto (código fonte, contidos, documentación, etc.) corresponderán
en exclusiva ó Concello de Ponteareas.
O adxudicatario comprometerase a facilitar ós responsables do Concello de Ponteareas
calquera información
n e/ou documentación requirida en relación coas características funcionais
e técnicas do sistema ou respecto da xestión do proxecto (grao de avance, riscos, problemas,
etc.).
Confidencialidade
O adxudicatario terá a obriga de cumprir estritamente con todas as directrices e normas en
relación coa lexislación e normativa en materia de confidencialidade e protección de datos.
A obriga estenderase a calquera dato ó que o adxudicatario poida ter acceso ó longo do
desenvolvemento do proxecto, incluíndo os procedentes
procedentes de sistemas externos (por exemplo
PMU).
A este fin, os ofertantes describirán nas súas propostas as medidas previstas para cumprir con
este requisito en caso de resultar adxudicatarios, e identificarán ás persoas autorizadas para o
axeitado tratamento da información dentro das súas organizacións.
Garantía e SLA (acordo de nivel de servizo)
O prazo de garantía para o conxunto dos traballos obxecto do presente proxecto será de dous
anos, contados a partir da data de recepción e aceptación final dos mesmos.
mesmo
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Durante o período de garantía, o adxudicatario terá a obriga de corrixir calquera defecto
detectado no sistema. Os traballos necesarios para levar a cabo estas correccións correrán por
conta do adxudicatario, sen que poida imputarse ningún custo ó Concello
Concello de Ponteareas.
As incidencias detectadas poderán ser de dous tipos en función da súa natureza e efectos:
•

•

Grave: calquera erro que impida o uso normal do sistema, tanto por parte dos usuarios
finais do mesmo (veciñanza) como polos editores de contidos ou administradores do
sistema. O prazo máximo para corrixir este tipo de incidencias será de 8 horas
laborables ou 48 naturais (o que sexa máis curto), a contar dende a notificación das
mesmas.
Leve: os que non afecten ó uso normal do sistema. O prazo para a corrección das
mesmas será de 3 días laborables ou 5 naturais (o máis curto), a partir da notificación
da incidencia.

Servizo de Mantemento
A presente contratación non inclúe o servizo de mantemento.
Con todo, os ofertantes deberán indicar nas súas propostas
propostas o prezo anual do servizo de
mantemento, e adoptarán o compromiso de manter dito prezo durante un mínimo de 5 anos a
partir da aceptación final dos traballos. O Concello de Ponteareas resérvase o dereito de
contratar ou non dito servizo para cada anualidade,
anualidade, dentro do período global de 5 anos.
O servizo de mantemento deberá incluír:
•

•

Soporte de segundo nivel (exclusivamente a usuarios de referencia, dirixido ós
ó
administradores do sistema). O horario e calendario de prestación do servizo deberá
corresponderse co horario e calendario laboral oficial do Concello de Ponteareas
cando menos nun 80%. Este servizo prestarase preferentemente por canles
telemáticas.
Mantemento
emento evolutivo,
evolutivo que incluirá:
o Actualización
ctualización de versións de calquera elemento software empregado na
solución
o Unha bolsa de 80 horas anuais para novos desenvolvementos, melloras ou
axustes de funcionalidade. O procedemento para o consumo destas horas
precisará
sará da notificación da solicitude por parte do Concello, a valoración
previa da mesma por parte do adxudicatario, e a aceptación desta por parte
do Concello.

Para a prestación de calquera destes servizos, en
en caso de ser necesario, o adxudicatario
correrá cos gastos de desprazamento ó Concello de Ponteareas.
Contido das ofertas
As ofertas, que non poderán ter unha extensión superior ás 25 páxinas, axustaranse ó seguinte
esquema:
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1. Táboa de contidos
2. Aceptación expresa das condicións dos pregos
3. Descrición funcional
1. Elementos xerais do portal
2. (Opcional) Proposta previa de deseño
3. Compoñente de axenda
4. Buscador
5. Xestión de usuarios do portal
6. Xestión de notificacións
7. Xestión centralizada de redes sociais
8. Módulo de reserva de instalacións
9. Módulo de transparencia
10. Módulo de participación cidadá
4. Arquitectura técnica da solución
5. Plan de xestión
6. Equipo de traballo
7. Plan de traballo
8. Plan de formación
Os ofertantes poderán incluír outra información que estimen relevante (información da
empresa, casos de éxito en relación co proxecto,
proxecto, metodoloxía de xestión e/ou
desenvolvemento, características técnicas dos produtos elixidos, CVs dos integrantes do
equipo de traballo, etc.) como anexos á oferta.
Proposta de criterios de avaliación
Criterios obxectivos
Ata un máximo de 51 puntos, repartidos do seguinte xeito:
•
•
•

Prezo: 35 puntos
Ampliación da garantía: 6 puntos, a razón de 2 puntos por cada ano adicional , ata un
máximo de 3 anos adicionais (5 totais).
Prezo do servizo anual de mantemento:
mantemento 10 puntos

(nota: o prezo máximo anual do servizo
servizo de mantemento, que debe aparecer no PCAP e no
modelo de oferta, serían 2.500€+IVE)
2.500
Fórmula proposta para os criterios de prezo:
Vx = Vmax * Pmin/Px, onde:
•
•
•
•

Vx: valoración da oferta X
Vmax: valoración máxima (35 ou 10 respectivamente)
Pmin: prezo máis baixo, é dicir, o prezo da oferta economicamente máis vantaxosa
Px: prezo ofertado pola oferta X (a que se está a valorar)
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Criterios baseados en xuízo de valor
Ata un máximo de 49 puntos.
Con carácter xeral, para cada elemento valorarase o grao de axuste ós
ós requirimentos do prego,
a inclusión dos distintos aspectos opcionais, o grao de detalle e claridade na descrición dos
distintos elementos así como a xustificación destes mediante capturas de pantalla ou outros
elementos demostrativos.
Ademais, na seguintee táboa refírense os aspectos específicos adicionais que se valorarán para
cada criterio.
Criterio

Aspectos específicos adicionais a valorar

Calidade xeral da proposta

Presentación dos contidos segundo o esquema do
prego, calidade da exposición,
osición, coherencia do
conxunto da solución
Nivel de detalle da mesma
Disposición dos distintos elementos, navegación
entre eles, proposta de mecanismo de filtrado, enlace
cos servizos externos de calendario ou axenda
Base tecnolóxica, posibilidade de busca no contido de
documentos, criterios avanzados de filtrado
Mecanismos de control de identidade soportados,
funcionalidades de administración, funcionalidades
de xestión da propia conta por parte dos usuarios
Ferramenta de composición manual de boletíns,
calidadee dos modelos, capacidade de edición
automática dos boletíns, programación dos envíos,
soporte de canles adicionais (RSS, SMS, etc.)
Facilidade de uso, redes sociais soportadas
Configuración flexible dos distintos elementos
(instalacións, horarios, calendario hábil, restricións,
etc.), ferramentas de xestión, mecanismo para
integración futura con pasarela de pago
Facilidade para a edición das categorías,, mecanismo
de presentación de grandes listados de arquivos
(paxinación, filtrado, etc.), solución de integración
con Gestiona, seguimento e presentación de
indicadores de transparencia
Posibilidade de crear contidos ricos, mecanismos
os de
moderación, mecanismos de control de voto,
inclusión das funcionalidades opcionais sinaladas no
prego, integración co módulo de transparencia
Arquitectura,
tecnoloxías
base
utilizadas,
compoñentes
software,
mecanismos
de
interoperabilidade,
abilidade, capacidade de extensión, uso de
software libre,, nivel de accesibilidade ofertado maior
do mínimo WGAC 2.1 AA
Uso de metodoloxía de xestión estándar
Número, dedicación, perfil profesional e experiencia
dos integrantes do equipo

Inclúe proposta de deseño
Compoñente de axenda

Buscador
Xestión de usuarios

Xestión de notificacións

Xestión de redes sociais
Reserva de instalacións

Módulo de transparencia

Participación cidadá

Solución técnica

Plan de xestión
Equipo de traballo

Puntuación
máxima
4

2
3

2
2

4

1
6

5

6

7

1
3
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Plan de traballo
Plan de formación

Identificación detallada dos fitos e entregables para
cada compoñente do sistema
Proposta de contidos e sesións

2
1
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