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Annex 5 

 

BRIEFING 
 
1. Context 

L’any 2013 l’Ajuntament de Barcelona va dur a terme un intens procés de reflexió interna 
per a redefinir la seva visió, missió i objectius en l’àmbit digital amb la finalitat de 
configurar un nou model de presència i d’activitats a la xarxa i definir l’oferta de continguts 
i serveis dels diferents espais digitals. 
 
Tal i com s’indica a l’apartat “Situació actual” del plec tècnic, com a resultat del procés de 
redefinició del model digital de Barcelona, es va estructurar la presència digital en tres 
eixos principals, d’entre ells el corresponent a ajuntament.barcelona.cat. 
 
Aquest eix es concep com l’espai on transmetre als ciutadans les línies polítiques de 
govern i les serves prioritats; donar a conèixer què fem, perquè, com i amb qui; explicar 
l’organització municipal i les serves funcions; facilitar la gestió amb l’administració i 
satisfer el compromís amb la transparència.  
 
Tenint en compte els objectius descrits al mateix apartat del plec tècnic, en el web de 
l’Ajuntament: 

 S’incorpora i es destaca l’estratègia municipal 

 Es donen a conèixer els projectes estratègics 

 S’ofereix informació que apropi més l’Ajuntament al ciutadà 

 S’explica com funciona l’organització de forma didàctica 

 Es destaquen els serveis més sol·licitats i útils per  a la ciutadania 

 S’impulsa un govern obert i transparent 

 Es dóna accés a les diferents àrees de govern 
 
En aquest sentit, cal tenir en compte que, dins de l’estructura política de l’Ajuntament de 
Barcelona, s’hi troben les diferents tinences que s’organitzen per àrees.  
 
Aquestes necessitats esmentades pel web de l’Ajuntament es reprodueixen també en les 
diverses webs d’àrea.  
 

1.1. Objectius dels webs d’àrea 

A grans trets, un web d’àrea consisteix en l’espai digital on explicar com s’organitza i qui la 
forma, quines són les competències de l’àrea, quins objectius presenta, quins serveis 
gestiona i ofereix, etc. En aquests webs, a més, es vol donar accés a informació d’interès 
com les notícies i activitats vinculades a l’àrea, i establir canals de comunicació amb 
aquestes.  
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Cal tenir en compte que, el fet de disposar de webs d’àrea, permet també aprofundir en 
els aspectes que el nou web de l’Ajuntament vol reforçar (transparència, proximitat, etc.).  
 

1.2. Disseny gràfic del web d’àrea 

Per garantir la coherència gràfica de tots els webs que es troben sota el paraigües 
ajuntament.barcelona.cat s’ha elaborat un llibre d’estil gràfic, on s’estableixen els criteris 
que cal que segueixin tots els webs d’aquest eix com ara els webs d’àrea.  
 
 
Cal tenir en compte que els webs han de ser adaptatius (responsive) i, per tant, sempre 
s’ha de preveure el disseny de la versió mòbil, pensat expressament per aquests 
dispositius. 
 

2. Aspectes a tenir en compte 

2.1. Criteris generals 

A més dels criteris establerts als diversos documents, com ara el plec tècnic, en 
l’elaboració del pla d’execució cal tenir en compte alguns criteris generals. 
 
D’una banda, s’han de tenir en compte les tendències, metodologies i bones pràctiques 
que caldria aplicar en la hipotètica elaboració d’aquest web d’àrea. 
 
En aquest sentit, es valorarà que en el pla d’execució es contemplin aspectes com: 

 Els desenvolupament del web ha d’estar fet a partir d’un CMS de codi lliure (es 
recomana Drupal o Wordpress)  

 Cal integrar diversos sistemes propis de l’Ajuntament de Barcelona, que 
s’especifiquen en la definició del prototip. En aquest sentit, també s’indica quan 
l’Ajuntament ofereix mòduls per facilitar la integració (aquests mòduls estan 
pensats per Drupal i Wordpress) 

 El web, en la mesura que sigui possible, ha de ser accessible (seguint les pautes 
WCAG 2.0). El Departament d'Internet auditar els webs per comprovar que s'hagi 
acomplert aquest objectiu. En cas que hi hagués incompliment, l'empresa haurà de 
fer els canvis necessaris per aconseguir l'accessibilitat requerida. 

 Les pàgines web de l'Ajuntament de Barcelona han de preveure el disseny 
responsiu, i s’han de poder visualitzar amb una resolució mínima de 1024 píxels 
d'amplada. 

 Les tipografies que s’utilitzin al web han de ser incrustables. 

 Cal confeccionar les pàgines amb vista a obtenir un bon posicionament als 
cercadors, i incloure-hi les metadades, ja que són clau per aconseguir la indexació 
i visualització dels webs als cercadors. 
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 Cal tenir en compte que, en cas d’oferir la possibilitat de compartir els continguts a 
les xarxes socials, cal preveure que cada contingut i/o pàgina disposi de 
metadades específiques com ara Opengraph per Facebook. 

 El web ha d’incloure la barra corporativa. Per assegurar que la imatge corporativa 
és homogènia es proporciona un fragment XHTML per a cada web, un CSS i un 
JS centralitzat. Aquest codi el proporciona l’Ajuntament de Barcelona. 

 Cal incloure a les pàgines els codis de Google Analytics i/o Google Search 
Console que l’Ajuntament indiqui, per obtenir indicadors d’ús. 

 Si es tracten dades de caràcter personal, s’ha de tenir en compte que aquestes 
estan emparades i regulades per una normativa legal. 

 Cal garantir els drets d’autor de les imatges que es mostrin al web.  

 El contingut del web ha d’estar en 3 llengües (català, castellà i anglès). En aquest 
sentit, l’Ajuntament proporcionarà els textos revisats i traduïts.  

 
Per tant, en el calendari del pla d’execució també s’hauran de tenir en compte aquelles 
tasques que no són objecte d’aquest contracte ni d’aquest exercici, com ara són la 
redacció de textos i de les metadades, la traducció, la introducció de continguts, etc.  
 
 

2.2. Estructura del web 

En  el prototip s’ha contemplat un volum hipotètic de seccions, en concret: 

 Elements comuns com la barra corporativa, el menú i el peu de pàgina o footer.  

 Una pàgina principal o home 

 6 grans seccions 

 27 pàgines interiors o subapartats (orientatiu) 

 3 pàgines auxiliars (enllaçables des del footer i no desenvolupades al prototip) 
 
Per tal de duu a terme l’encàrrec esmentat, el Departament d’Internet ha elaborat el 
següent prototip navegable (també s’annexa una versió no navegable en PDF): 
URL navegable: http://nzkjaj.axshare.com/  
Contrasenya: Concurs_AJBCN 
 
Aquest prototip és fictici i s’ha elaborat partint de les necessitats generals que, amb 
l’experiència, s’han detectat a l’hora de conceptualitzar un web d’àrea. 
 

2.3. Especificacions tècniques i de contingut 

A continuació s’exposa una descripció funcional del prototip entregat. Tenint en compte 
l’encàrrec, s’explica principalment aquells aspectes a tenir en compte en l’elaboració del 
pla d’execució del web, com ara les integracions amb sistemes propis de l’Ajuntament o 
amb mòduls elaborats per aquest. 
 
 

http://nzkjaj.axshare.com/
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2.3.1. General 
 
Barra corporativa 
 
Es tracta d’un element que proporciona l’Ajuntament de Barcelona i que cal integrar al 
web. Tot i que al prototip la barra no és navegable, es pot veure el seu funcionament als 
webs municipals com ara ajuntament.barcelona.cat/ca  

 
 
 
 
 
 
Menú 

 
Cal tenir en compte que aquest element comú et segueix durant la navegació. En quant al 
contingut, s’han definit diverses tipologies de menú, com ara el de “Qui som”, amb un 
espai gràfic i una descripció; el de “Què fem i per què”, amb accés a la pàgina 
distribuïdora de la secció i a diversos ítems; i el  de “Serveis”, que dóna accés a una única 
pàgina.  
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Peu de pàgina o footer 
 
La part corresponent al peu de pàgina o footer incorpora una llegenda de l’autoria del web 
(Ajuntament de Barcelona i nom de l’àrea), així com accessos a pàgines auxiliars de 
contacte, condicions d’ús i accessibilitat.  

 
En el prototip només s’ha desenvolupat la pàgina de “Contacte”, ja que les altres dues 
serien pàgines auxiliars bàsiques. Els textos legals així com els textos a incorporar en la 
pàgina d’accessibilitat (després de realitzar l’auditoria) els proporcionaria l’Ajuntament.  
 
 

Component per compartir contingut a les xarxes socials 
 
A mode d’exemple, a algunes de les pàgines s’incorpora els botons de compartició a les 
diverses xarxes socials, fent servir el component http://www.addthis.com/ Es pot fer servir 
el que ve per defecte, o bé elaborar un disseny propi (com per exemple el que s’ha 
realitzat a http://lameva.barcelona.cat/ca/treball-i-empresa) o valorar l’opció d’incorporar 
els icones de compartició a algunes peces concretes del web.  

 
2.3.2. Explicació d’altres pàgines i integracions a tenir en compte 

http://www.addthis.com/
http://lameva.barcelona.cat/ca/treball-i-empresa
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Pàgina principal o home 
A continuació es defineixen els elements que s’han previst a l’estructura de la home, a 
més de definir aquells aspectes més importants a tenir en compte, com ara les 
integracions. 
 
A la següent captura es poden veure la primera part de la home: 

 
En requadre vermell s’indica aquella part corresponent als destacats del web 
(promocions, accessos a diverses seccions, etc.) El passador permet anar de peça a 
peça, i també es dóna accés directe a mostrar la peça en gran fent clic en els thumbnails 
de la part inferior. Aquest espai pot contemplar imatge, vídeo (Youtube) o sessions en 
streaming (integrant el sistema de l’Ajuntament, mitjançant Youtube).  
 
En requadre verd la part corresponent a les notícies que provenen del web 
http://eldigital.barcelona.cat/. La integració d’aquestes notícies es facilita mitjançant un 
mòdul que proporciona l’Ajuntament de Barcelona, on venen filtrades pel web destí que 
s’adjudiqui. Aquest mòdul permet certa personalització gràfica. Alhora, es dóna accés a la 
pàgina d’Actualitat, on apareixerien totes les notícies. Es pot veure exemples d’integració 
als diversos webs municipals, com ara http://ajuntament.barcelona.cat/ca/ i 
http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/ca/ 
 
Com es pot veure en els exemples, aquest mòdul de notícies permet certa personalització 
de disseny i d’integració (per exemple, pot mostrar només un petit resum amb fotografia i 
enllaçar a “El Digital” o bé crear una pàgina específica de notícies dins del propi web, com 
s’ha contemplat en aquest cas).  
 
A la següent captura es mostra un espai d’exemple de com mostrar continguts destacats 
del web, així com d’accés a d’altres webs d’interès, amb certa interacció (com ara efecte 
mouseover). 

http://eldigital.barcelona.cat/
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/
http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/ca/
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A la següent captura es mostra l’espai corresponent a l’actualitat a les xarxes socials 
de l’àrea. La primera part correspon a un mòdul que proporcionaria l’Ajuntament de 
Barcelona, on permet veure totes les xarxes o filtrar per algunes (a l’exemple: Facebook i 
Twitter). El botó de “Mostra’n més” (que apareix a diversos espais del prototip) permet una 
càrrega dinàmica sobre la mateixa pàgina. El mòdul de xarxes socials permet filtrar per 
webs municipals, hashtag, etc. Però no permet personalització de disseny.  
 
L’apartat corresponent a Flickr és una proposta on incorporar fotografies de l’àrea incloses 
dins d’aquest lloc web. 
 
Es poden trobar diversos exemples d’aquest contingut als webs municipals, com ara 
http://ajuntament.barcelona.cat/alcaldessa/ca  
 

 
 

  
 
A la següent captura es pot veure un apartat que dóna accés a diversos enllaços 
externs on trobar formularis de consulta, suggeriment o queixa; així com un accés al 
web http://opendata.bcn.cat/opendata/ca 

http://ajuntament.barcelona.cat/alcaldessa/ca
http://opendata.bcn.cat/opendata/ca
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Pàgines distribuïdores 
 
Quan les seccions disposen de diverses subseccions, s’estableix una pàgina 
distribuïdora, a la que s’accediria fent clic sobre l’ítem principal del menú i on es dóna 
accés a una breu informació i a la resta de subapartats. 
 
En aquest sentit, s’han plantejat diversos tipus de visualitzacions de contingut, com ara: 
text introductori, vídeo, galeria d’imatges, capses d’accés als subapartats, infografies, 
integració del mòdul de xarxes socials amb el filtratge d’un hashtag corresponent, etc. 
 
Algunes de les més complertes són, per exemple, “Qui som”, “Serveis”, etc. 

 
 
 
 
 
Altres exemples 
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La resta de pàgines de detall mostren diverses fórmules de visualització de continguts, 
una de les més complertes és la referent a un projecte detallat (dins de la secció “Què fem 
i per què”). 
 

 
En aquest cas el contingut s’ha distribuït en pestanyes, donant accés a diversos tipus de 
visualització de continguts a programar ad hoc. De tots els exemples, cal tenir en compte 
que, en el cas dels formularis (“Suma’t al debat”) caldria fer-los seguint uns criteris de 
seguretat i respectant els criteris establerts per la LOPD. 
 
 
 


