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8.1 Anàlisi 

Un dels aspectes més importants a l’hora de planificar les xarxes d’ordinadors 
es el concepte de planificació i gestió dels serveis informàtics. Estem parlant dels 
administradors de sistemes, dels encarregats de manteniment i el personal encarregat de 
vetllar per que es faci un ús adequat de la xarxa, els quals moltes vegades no es tenen en 
compte i això provoca que el funcionament de la xarxa no sigui el desitjat. 

La clau per que les TIC s’utilitzin de forma adequada i arribin als ciutadans es 
la planificació. S’han de tenir molt clares quines son les necessitats, els recursos 
humans, materials i els requeriments. S’han d’habilitar les eines de supervisió, 
planificació i gestió, però sobretot s’ha de seguir una política d’avaluació dels resultats 
a mig o llarg termini. 

En aquest apartat ens centrarem a descriure el personal necessari que farà 
possible que el Pla d’Implantació de les TIC a Santa Coloma de Gramenet sigui un 
projecte sostenible i amb continuïtat. 

8.2 Gestió. Ens Impulsor de les TIC  

L’Ens Impulsor de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (ITIC) 
a Santa Coloma de Gramenet s’encarregarà de dinamitzar el procés d’implantació de les 
noves tecnologies a la ciutat i serà l’eix vertebrador que vetllarà pel compliment del Pla 
d’Acció i la creació de noves iniciatives. 

Fins ara, a l’Administració Pública no es creia necessària la presencia d’aquesta 
figura ja que les tecnologies de la informació no havien adquirit suficient rellevància i 
no es tenia en compte la seva importància per al desenvolupament d’una regió. 
Actualment les necessitats de la societat estan canviant i cada vegada es fa mes 
necessària la presencia d’un ens que es dediqui exclusivament a dirigir aquest procés 
d’evolució tecnològica.  

8.2.1 Tasques de l’ITIC 

Segons el pla d’acció proposat per Santa Coloma, podem definir amb bastant 
exactitud les tasques que realitzarà aquest Ens Impulsor de les TIC: 

1. Organització i coordinació de programes de formació (dos tipus de cursos, 
bàsics i específics amb continguts més avançats): 

• Identificació de possibles cursos. 
• Buscar professors y ajustar pressupostos de les formacions dedicades al ciutadà. 
• Elaborar un quadre de rotacions de les formacions pels diferents centres cívics. 
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• Encarregar-se de coordinar la formació dels becaris que administraran els 
centres cívics. 

• Buscar i reservar les aules i espais necessaris per a realitzar activitats 
relacionades amb les TIC (per exemple l’obertura dels centres cívics al matí). 

• Coordinar-se amb cursos existents d’altres institucions (Grameimpuls, 
Generalitat, ...). 

• Elaborar campanyes de publicitat sobre la formació. 
• Donar suport als centres educatius per que realitzin i estimulin la participació en 

cicles formatius relacionats amb noves tecnologies. 

2. Organització de la Setmana de les TIC: 

• Proposar i dissenyar concursos per als ciutadans i les empreses. 
• Promoure un concurs sobre plans d’accions tecnològics als col·legis (elaboració 

d’un document on cada col·legi exposi els seus projectes educatius actuals i 
futurs en matèria de TICs). 

• Crear un festival de vídeo on es puguin veure els treballs dels participants via 
web. 

• Buscar ponents per fer xerrades i conferencies sobre les TIC. 
• Organitzar activitats d’impuls de les TIC: la plaça wireless, jocs en xarxa, ... 
• Buscar patrocinadors per a tots els esdeveniments de la Setmana de les TIC. 
• Buscar i habilitar els espais necessaris per fer les activitats de la Setmana de les 

TIC (centres cívics, centres culturals, ... ). 
• Elaborar una campanya informativa sobre la Setmana de les TIC de cara als 

ciutadans. 

3. Dissenyar l’Anell Educatiu: 

• Buscar la màxima participació de col·legis i alumnes en el projecte. 
• Potenciar que les escoles creïn les seves webs i continguts per a la xarxa. 
• Foment de jocs inter-escolars que apropin els alumnes als recursos tecnològics 

disponibles. 
• Estimular l’apropament del mon universitari als alumnes d’instituts en la ciutat. 

4. Realització d’informes sobre l’estat de les TIC a la ciutat 

• L’Ens Impulsor de les TIC està al corrent de totes les deficiències i necessitats 
de la ciutat en matèria de TICs: 

o Quan hi hagi carències: planteja noves accions 
o Quan hi hagi mal funcionament: coordina als agents implicats per buscar 

solucions. 
• Elaboració d’un baròmetre sobre noves tecnologies que s’afegirà a l’enquesta 

ciutadana. 

5. Coordinació dels centres cívics. Control dels becaris i dels GTIs: 

• Optimitzar l’ús dels centres cívics (horaris, activitats, ...). 
• Proposar línies de investigació i projectes pels GTIs. 
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• Supervisió del treball dels becaris. Fer reunions de coordinació i rebre informes 
mensuals. 

• Impulsar l’ús del software lliure en tots els àmbits de la ciutat. 
• Acords amb comerços d’informàtica per fer promocions d’ordinadors a canvi de 

publicitat a les aules de lliure accés dels centres cívics. 

6. Suport al portal portal web de la ciutat: 

• Crear i impulsar el projecte de la radio via Internet: programes fets per gent dels 
centres cívics (per exemple els GTI).  

• Recollir peticions de creació de nous serveis o comunitats virtuals, i analitzar la 
seva viabilitat. 

• Fer l’enviament dels SMS als mòbils dels Gramenautes amb l’agenda cultural de 
la ciutat. 

• Realitzar votacions i enquestes a la web sobre temes proposats per l’Ajuntament. 

7. Administració On-line: 

• Realització de campanyes informatives de l’Administració On-line de cara als 
ciutadans. 

• Fomentar la participació ciutadana en els processos previs a la presa de decisions 
(votacions on-line). 

• Organitzar xats amb responsables polítics. 
• Selecció Vídeo: difusió dels plens municipals i activitats importants a la ciutat. 

8. Altres: 

• Realitzar una campanya de reciclatge d’ordinadors i difondre el model sobre 
aules basades amb ordinadors vells amb Linux Terminal Server. 

• Analitzar la viabilitat d’una campanya de punts per ordinadors entre les escoles i 
els comerciants. 

• Coordinació de l’Administrador Linux i els empleats de l’Ajuntament per a 
construir l’Extranet. 

• Encarregat de posar en marxa el CCV (recopilar dades dels comerços interessats, 
coordinar les jornades de formacions...) 

• Elaborar un proposta de projecte per crear un centre de teletreball d’accés públic 
a Can Xiquet. 

 
Per tal de fer la seva feina correctament, l’Ens Impulsor de les TIC ha de ser un 
organisme dinàmic i perfectament coordinat amb altres entitats de la ciutat.  
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Figura 55. Relacions de l’ens impulsor de les TIC 

8.2.2 Resultats  

 Passat un any de la creació de l’Ens Impulsor de les TIC s’evaluarà l’exit 
aconseguit valorant els següents indicadors: 

Acció Indicador Mesura Font 
Organització i coordinació de 
formacions (dos tipus de cursos, 
bàsics i específics) 

Augment del 
coneixement en 
noves tecnologies 

Número de cursos 
realitzats i 
assistents 

Registres dels 
cursos 

Setmana de les TIC Grau de la 
participació 
ciutadana 

Nombre 
d’assistents als 
esdeveniments i 
participants 

Registres dels 
esdeveniments 

Dissenyar l’Anell Educatiu.  Grau de participació 
ciutadana 

Nombre de 
col·legis, estudiants 
i ciutadans 

Estadístiques 
dels servidors i 
enquestes 

Realització d’informes sobre l’estat 
de les TIC a la ciutat 

Millora de la 
situació de les TIC 

Noves 
infrastructures i 
serveis. Solució de 
deficiències 

Enquesta 
ciutadana. 
Informes dels 
GTI 

Coordinació dels centres cívics. 
Control dels becaris 

Mes utilització dels 
centres cívics 

Nombre d’usuaris Estadístiques 
centres cívics i 
enquestes 

Suport al portal unificat Millora del contacte 
amb el ciutadà 

Estadístiques de 
peticions ateses  

Estadístiques 
servidors. 
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Enquestes 
ciutadanes 

Realització de campanyes 
informatives de l’Administració On-
line 

Augment de la 
tramitació on-line 

Nombre de 
tramitacions fetes 

Estadístiques 
dels servidors 

Difusió del comerç electrònic Augment del 
nombre de botigues 
amb presencia a 
Internet 

Nombre de 
compres fetes 

Estadístiques 
dels servidors 

Taula 33.  Resultats de l'Ens Impulsor de les TIC 

8.3 Operació i Manteniment. Administració Linux 

Un dels aspectes fonamentals per assegurar l’èxit de projectes tecnològics  com 
el de la Xarxa Neutra de Santa Coloma de Gramenet es planificar de la millor manera 
possible la gestió de la informació i els serveis oferts. 

La Xarxa Neutra està pensada per que els seus serveis es desenvolupin a partir 
de software lliure. Per portar a terme amb èxit aquesta política es imprescindible la 
presencia d’un grup d’Administració Linux, que s’encarregui del manteniment. 

L’Administració Linux es un conjunt de persones amb un perfil tècnic 
(altament capacitat en aquest sistema operatiu) responsables del funcionament i posada 
en marxa de la Xarxa Neutra i de tots els seus serveis. Aquestes persones poden ser els 
mateixos tècnics que hi ha actualment a l’Ajuntament però després de rebre una 
formació molt especifica en Linux.  

L’Administració Linux treballarà de forma molt estreta amb l’Ens Impulsor de 
les TIC. De forma conjunta escolliran i formaran al grup de becaris (dels quals parlarem 
després) encarregats d’administrar i mantenir les aules de lliure accés dels centres 
cívics. També treballaran conjuntament en el disseny i definició de les característiques 
que hauran de tenir els serveis de la Xarxa Neutra (CCV, Gramenautes, Extranet i altres 
serveis futurs). 

8.3.1 Tasques de l’Administració Linux 

En la fase de desenvolupament de la Xarxa Neutra versió Beta, l’Administració 
Linux s’encarregarà de fer un seguiment exhaustiu del desenvolupament de les 
aplicacions de la Xarxa Neutra vetllant per que s’acompleixin totes les especificacions 
inicials. 

Un cop la Xarxa Neutra ja estigui en marxa, l’Administració Linux farà les 
tasques d’administració i manteniment, però també es contractarà a una empresa externa 
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que donarà suport de segon nivell per a resoldre incidències que no hagin pogut 
solventar els tècnics municipals. 

Les tasques habituals de l’Administració Linux seran: 

1. Tasques de manteniment: 

• Manteniment hardware de la Xarxa Neutra: reparació d’equips avariats, 
supervisió de les línies de comunicació, instal·lació i muntatge de nous equips. 

• Manteniment software: vetllar pel correcte funcionament de tots els serveis de la 
xarxa. Control de les llicencies, actualització de software, elaboració de copies 
de seguretat de les bases de dades. 

• Manteniment de segon nivell de les aules de lliure accés. En cas de que el becari 
d’un centre cívic no pugui resoldre alguna incidència, contactarà amb 
l’Administració Linux per tal de que resolguin el problema. 

2. Tasques de planificació 

• Planificació de la seguretat: prevenció de virus, d’atacs a la xarxa i gestió dels 
firewalls. 

• Elaboració d’informes d’activitat, estadístiques i identificació de requeriments 
de materials futurs. 

• Gestió de qualitat. Detecció i prevenció dels elements que deterioren la qualitat 
global de la xarxa. 

• Supervisió: monitorització i control dels recursos més crítics del sistema. 

3. Tasques de gestió 

• Atenció a incidències que puguin tenir els usuaris de l’Ajuntament. 
• Desenvolupament d’un model de gestió centralitzada de recursos a partir d’eines 

de gestió remota (per exemple VNC). 
• Supervisió de l’estat del Magatzem Tecnològic. 
• Elaboració i manteniment dels recursos i continguts de l’Extranet. 

 

8.3.2 Resultats 

Amb la figura de l’Administració Linux aconseguirem que tota la infrastructura 
basada en software lliure funcioni de la forma desitjada i doni la qualitat de servei que 
s’espera. 

Acció Indicador Mesura Font 
Manteniment d’infrastructures  Funcionament 

correcte de les 
infrastructures de 
xarxa 
 

Nombre de avaries 
resoltes amb èxit 
 
Nombre de vegades 
que s’ha hagut de 

Registres 
d’incidències 
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Capacitat de 
resolució 
d’incidències  

donar suport pel 
manteniment a les 
aules dels centres 
cívics 
 
Nombre de vegades 
que es recorre als 
serveis de la 
empresa de segon 
nivell 
 
Nombre 
d’incidències 
resoltes pels GTIs 
 
Nivell de 
capacitació de 
l’Administració 
Linux 

 
 
 
 
 
Registres 
d’incidències 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formacions 
realitzades 
pels 
Administradors 
Linux 

Planificació de xarxa Coordinació amb 
l’ITIC en la 
planificació de la 
Xarxa Neutra  

Evolució de la 
Xarxa Neutra versió 
Beta 
 
Qualitat i nombre de 
serveis oferts a la 
Xarxa Neutra 
 
Nombre de nous 
serveis incorporats 
a la Xarxa Neutra 

Informes de 
l’estat de 
desplegament 
de la Xarxa 
Neutra 

Gestió administrativa Coordinació amb 
els becaris dels 
centres cívics 

Celeritat a l’hora de 
resoldre problemes 
tècnics que tinguin 
els GTIs 
 
Nombre 
d’incidències 
resoltes amb gestió 
remota 
 
Funcionament 
correcte del 
Magatzem 
Tecnològic  

Registre 
d’incidències 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inventari del 
Magatzem 
Tecnològic 

Taula 34. Resultats de l'Administració Linux 
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8.4 Becaris 

Hi haurà un becari encarregat de cadascuna de les aules de lliure accés que es 
proposen al projecte Internet per a Tothom i serà el responsable a nivell tècnic de l’aula.  

Els becaris seran estudiants de titulacions universitàries o formacions 
professionals i s’estimularà el sorgiment d’aquesta figura des de dintre dels GTI (els 
quals explicarem més endavant). Abans d’entrar a treballar, rebran una formació 
concreta per tal de que puguin desenvolupar correctament la seva feina. Els encarregats 
de donar aquest formació seran l’ITIC i l’Administració Linux: 

• L’ITIC els formarà en termes generals sobre les tasques que tenen que realitzar 
(manuals de procediment, elaboració d’informes, ...) 

• L’Administració Linux s’encarregarà d’ensenyar els problemes tecnològics més 
comuns que poden trobar-se a l’hora d’administrar una xarxa. 

 

8.4.1 Tasques dels Becaris 

Les tasques dels becaris seran: 

1. Administració de xarxa: 

• Atendre a les consultes dels usuaris de les aules de lliure accés. 
• Fer un agenda de reserves dels PC’s a la gent que ho soliciti i vigilar que els 

usuaris compleixen el temps que tenien reservat. 
• Revisar el correcte funcionament de tots els recursos de l’aula. 
• Reparar problemes tant hardware com software que puguin tenir els equips. 
• Instal·lar nous equips o programes. 
• Realització de copies de seguretat del servidor. 
• Detecció i prevenció de virus. 
• Elaboració d’informes per a l’ITIC: estadístiques d’ús de les aules, informes 

sobre incidències ateses, ... 

2. Col·laboració amb els GTI 

• Donar suport als projectes i a les activitats que realitzin els GTIs als centres 
cívics. 

3. Desenvolupament de projectes 

• Desenvolupament de projectes amb software lliure. A cada becari se li assignarà 
un projecte que tindrà que realitzar en les hores que estigui administrant les 
aules dels centres cívics. Aquests projectes estan detallats a l’apartat “Apuntant 
cap a Linux” del projecte Internet per a Tothom. 
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• Instal·lació d’un servidor per a l’aula de lliure accés amb els sistema operatiu 
Linux. Aquest servidor ha d’incloure DHCP i el software VNC per a gestió 
remota. 

 

8.4.2 Resultats  

La creació de la figura dels becaris permetrà a l’Ajuntament crear un model 
sostenible de manteniment i gestió de les aules de lliure accés i a la vegada es 
capacitaran persones de la ciutat en noves tecnologies creant així riquesa i coneixement. 

Acció Indicador Mesura Font 
Administració Capacitat per 

resoldre incidències 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre 
d’incidències 
resoltes pel becari 
 
Nombre 
d’incidències 
traspassades a 
l’Administració 
Linux 
 
Comunicació fluida 
amb l’Administració 
Linux  

Registres 
d’incidències 
del Centre 
Cívic 
 
Informes de 
l’Administració 
Linux 
 
 
Informes que 
realitza el 
becari 

Desenvolupament de projectes Estat dels diferents 
projectes dels 
becaris 
 
Millora de 
capacitació dels 
becaris  
 
Suport i implicació 
en les  activitats 
dels GTI 

Avanç en el 
projecte assignat 
 
 
 
 
 
 
Valoració del 
funcionament dels 
GTI 
 
Capacitat de 
coordinació de les 
seves tasques amb 
l’Administració 
Linux i els GTI 

Memòries del 
projectes 
 
 
 
 
 
 
Informes 
funcionament 
GTI 
 
Informes que 
realitza el 
becari 

Taula 35. Resultats dels becaris encarregats de les aules de lliure accés 
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8.5 Grups Tècnics Informàtics 

Amb l’objectiu de crear grups participatius i que s’involucrin amb les 
iniciatives relacionades amb les TIC es fomentarà la formació dels Grups Tècnics 
Informàtics (GTI). 

Els GTI son grups de voluntaris formats per la gent que habitualment freqüenta 
les aules de lliure accés i que de forma desinteressada participaran en activitats i 
projectes als centres cívics. A canvi rebran formació especifica en matèria de TICs que 
els ajudarà a desenvolupar-se professionalment. L’ITIC serà l’encarregat de proposar 
activitats per aquests grups i el becari del centre donarà suport i farà de coordinador 
d’aquestes activitats. 

Aquests grups es formaran a partir de la gent que després de passar per les 
formacions bàsiques organitzades en els centres cívics estiguin interessades en utilitzar 
les noves tecnologies (en qualsevol àmbit, encara que  no sigui exclusivament 
tecnològic). Estaran coordinats directament per l’Ens Impulsor de les TIC i tindran 
relació amb la figura del Becari. 

Amb els GTIs es busca crear grups de persones dinàmiques i amb predisposició 
de participar, per tal de que entre ells mateixos es despertin les ganes d’aprendre, creant 
així noves formes de cultura i d’aprenentatge a la ciutat. Si s’aconsegueix, els GTIs es 
convertiran en persones qualificades que després podran entrar més fàcilment al mercat 
laboral i crear així riquesa econòmica per a la ciutat. 

 

Centre cívic

Gent Jove

Gent Gran

...

GTI

ITIC

Becaris

Formacions 
bàsiques

Adm. 
Linux

Gent amb 
interès tècnic

Formacions 
especifiques

Empreses
Gent 

preparada

Xarxa 
Neutra

 
Figura 56. Cadena d’aprenentatge als Centres Cívics 
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